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135. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 33. 
Статута општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 3/01), на седници одржаној 
22. 10. 2003. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И  

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ И  

ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
Члан 1. 

У Одлуци о именовању председника, секретара 
и чланова Општинске изборне комисије у 
сталном саставу и њихових заменика  број: 020-
232/02-03 од 08. 10. 2002. год. ("Службени 
гласник општине  Лапово" број 6/02) члан 1. 
став 2. мења се и гласи: 
"За секретара Општинске изборне комисије 

именује се дипломирани правник 
СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ са положеним 

правосудним испитом." 
Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-322/03-03         

                         ПРЕДСЕДНИК         
Милош  Здравковић,с.р. 

136. 
На основу члана 31. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03), члан 5. 
Уредбе о утврђивању просторног плана 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, 
деоница Београд-Ниш  ("Сл. гласник РС" бр. 
69/03) и члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" број 3/01)  
Скупштина општине Лапово је на својој 
седници одржаној 22.  10. 2003. год. донела 
следећу 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ МИЛОШ ЗДРАВКОВИЋ, 
председник Скупштине општине Лапово да за 
Скупштину општине Лапово потпише Уговор о 
имплементацији Просторног плана подручја 
инфрструктурног коридора аутопута Е-75, 
деоница Београд-Ниш, који ће бити закључен 
између Министарства саобраћаја и 
телекомуникација, Министарства урбанизма и 
грађевина, Републичке дирекције за путеве и 

општина учесница у реализацији овог 
Просторног плана. 

Члан 2. 
Ову Одлуку доставити Републичкој агенцији за 
просторно планирање, ул. Краља Милутина 10а 
Београд. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Министарство урбанизма и грађевина 
Републике Србије је својим дописом бр. 350-01-
185/2003-10 од 17. 09. 2003. год., обавестило 
Скупштину општине Лапово да ће бити 
потписан Уговор о имплементацији Просторног 
плана подручја инфрструктурног коридора 
аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш и 
доставило радну верзију овог Уговора на 
разматрање. 
Потписивање овог Уговора биће организовано у 
просторијама Републичке агенције за просторно 
планирање у Београду,  ул. Краља Милутина 
10а. 
Имајући у виду напред наведено донета је 
Одлука као у диспозитиву. 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-316/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                    Милош Здравковић,с.р. 
137. 
На основу чл. 12. Одлуке о оснивању Установе 
за децу предшколског узраста "Наша младост" у 
Лапову ("Општински службени гласник бр. 
8/92) и члана 33. тачка 27. Статута општине 
Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 3/01) Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 22. 10. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА "НАША 

МЛАДОСТ" ЛАПОВО 
Члан 1. 

У Одлуци о именовању Управног одбора 
Установе за децу предшколског узраста "Наша 
младост" Лапово бр. 020-172/00-03 од 10. 11. 
2000. год. ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 2/000) члан 1. тачка 1. мења се и 
гласи: 
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"1. МУЈКОВИЋ ЖИВОТИЈЕ, председник" 

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



СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-320/03-03 
   ПРЕДСЕДНИК 
            Милош  Здравковић,с.р. 
138. 
На основу чл. 52.  Закона о основама система 
образовања и васпитања  ("Сл. гласник РС" бр. 
62/2003) и чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр.3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 22. 10. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

У Одлуци о именовању Школског одбора у 
Техничкој школи у Лапову бр. 020-150/02-03 од 
10. 07. 2002. год. ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 5/02) у чл. 1. тачка 9. мења се и 
гласи: 
"9. НЕНАД РАДОСАВЉЕВИЋ, из реда  
      запослених у школи". 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-308/03-03              
                    ПРЕДСЕДНИК 
    Милош  Здравковић,с.р. 
139. 
На основу чл. 52. Закона о основама система 
образовања и васпитања  ("Сл. гласник РС" бр. 
62/2003) и чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр- 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 22. 10. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

У Одлуци о именовању Школског 
одбора у Основној школи "Светозар Марковић" 
у Лапову чл. 1. тачка 5. мења се и гласи: 

"5. СЛАЂАНА ВУЈИЧИЋ" 
Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-294/03-03                      
                        ПРЕДСЕДНИК 
                     Милош  Здравковић,с.р. 
140. 
На основу чл. 7. Одлуке о установљењу 
признања и награда општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
1/2002), чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној  22. 10. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
Јужноморавском региону Чешке Републике 
додељује се ПЛАКЕТА ВЕЛИКОГ ГРБА 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО у знак захвалности за 
додељивање општини Лапоово финансијске 
помоћи у износу од 77.000 ЕВРА, за пројекат: 
"Делимично повезивање нових изворишта са 
садашњом сабирном цистерном за воду у 
општини Лапово". 

Члан 2. 
Рамону Гросману, шефу канцеларије 
Јужноморавског региона Чешке Републике, у 
Крагујевцу, додељује се ЗАХВАЛНИЦА 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО, због изузетног 
ангажовања око додељивања финансијске 
помоћи од стране Јужноморавског региона 
Чешке Републике општини Лапово. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-318/03-03 
                             ПРЕДСЕДНИК 
             Милош  Здравковић,с.р. 
141.       
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03) и члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово'' бр.3/01) 
Скупштина општине Лапово је на својој 
седници одржаној 11. 11. 2003.г. донела следећу  

О    Д    Л    У    К    У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА ГУП-а ЛАПОВО 

2010 КОЈИ НИСУ У  СУПРОТНОСТИ СА 
ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се делови ГУП-а  
''ЛАПОВО 2010'' (''Сл. гласник општине Лапово'' 
бр.1/98. ) који нису у супротности са Законом о 
планирању и изградњи и то: 
ПРВИ ДЕО–ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
1. ПОДРУЧЈЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
''ЛАПОВО 2010'' 
1.1.ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА 
ОБУХВАЋЕНОГ ГЕНЕРАЛНИМ ПЛАНОМ 
''ЛАПОВО 2010'' 
1.2.ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТАУ ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
1.3.ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
ДРУГИ ДЕО – ДУГОРОЧНА КОНЦЕПЦИЈА 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА 
ДУГОРОЧНА КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА И НАСЕЉА 
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2. ПОЛОЖАЈ МЕСТО И УЛОГА НАСЕЉА 
У ОКРУЖЕЊУ 

2.1.  НАМЕНА ПРОСТОРА 
2.1.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 



2.1.1.1. СТАНОВАЊЕ 
2.1.1.2. УСЛУГЕ 
2.1.1.3. ТУРИЗАМ 
2.1.1.4. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Изузев задње реченице  у Радној зони 1. 
тачка 1. Слободна зона Лапово која гласи :'' 
Простор од 20 ха користиће се за друге 
привредне делатности''. 
Изузев речи у опису Радне зоне 2 тачка 1. '' 
док се кроз разраду Просторног плана РС, не 
утврди тачан коридор пруге за велике 
брзине. Уколико буде неопходно исељење 
кланице  планирано је да то буде на 
проширеној локацији постојеће фарме.'' 
Изузев речи у опису Раднe зоне 2. тачка 2. 
''сточна пијаца'' 
Изузев речи у опису Радне зоне 3. ''налази се 
у потенцијалном коридору брзе пруге и у 
комасационом подручју. До утврђивања 
коридора пруге за велике брзине''. 
2.1.1.5. ОПШТИ ИНТЕРЕС 
2.1.5.1.1.  Образовање 
2.1.5.1.2.  Здравство 
2.1.5.1.4.  Култура 
2.1.5.1.5.  Управа и администрација 
2.1.5.1.6.  Комунални објекти 

Изузев тачке а) која гласи '' гробља...16,00 ха 
Изузев тачке а)  која гласи: '' Гробља, као 
значајна јавна функција планирана су у две 
категорије са укупном површином од 16,00 ха''. 
Изузев тачке а1 која гласи: '' Постојећа гробља 
која се задржавају са могућношћу проширења 
(гробље у првом реону – Одлука о изради УП 
бр. 020-94/97-03 од 02.06.1997.г. и гробље у 
трећем реону – Одлука бр. 020-95/97-03 од 
02.06.1997.г.) са укупном површином од око 
6,00 ха.'' 
Изузев речи у оквиру пасуса б2 . сточна пијаца 
које гласе'' и потенцијалног коридора брзе 
пруге''. 

2.1.5.1.7. Спорт и рекреација 
2.1.5.1.8. Зелене површине 
2.1.5.1.9. Мрежа и објекти саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре 
Изузев реченице у оквиру пасуса 
Железничка станица -  ''Железничка станица 
на прузи за велике брзине заузимаће 
површину од 6 ха''. 
Изузев речи у оквиру тачке Уличне мреже, 
задњи пасус '' до железничке станице 
Лапово на прузи за велике брзине''. 
Изузев речи у оквиру тачке Петље (''од 
укрштања са коридором брзе пруге – на 150 
м јужно од надвожњака на путу за 
Свилајнац до 150 м јужно од петље 
''Лапово'') чији је коридор ширине 200 м. 
Новим објектом (објектима) разрешиће се 
укрштање пруге за велике брзине и ауто 

пута као и пролазак градске магистрале 
паралелне, аутопуту у зони петље''.  
Изузев другог пасуса тачке Пешачки и 
бициклистички саобраћај који гласи:  
''Пасарела изнад аутопута м1 Београд-Ниш 
омогућава квалитетну комуникацију између 
две целине Саобраћајно-туристичке ''Оазе'' и 
насеља и ''Оазе''.'' 
Изузев првог пасуса у оквиру тачке 
Железнички саобраћај који гласи: 
''Просторним планом Републике Србије 
предвиђена је изградња пруга за велике 
брзине (160 до 250 км/х) те је за деоницу 
Београд-Ниш на територији Генералног 
плана резервисан коридор ширине 300 м. 
Северно од реке Лепенице, у поменутом 
коридору, планирана је железничка станица 
Лапово на прузи за велике брзине са 
одговарајућим прикључком на магистралну 
пругу Лапово-Крагујевац-Краљево-Косово 
Поље-Ђенерал Јанковић-државна граница.'' 
Изузев реченице у овиру тачке Железнички 
саобраћај која гласи '' Између аутопута м1 
Београд-Ниш и коридора пруге за велике 
брзине, односно железничке станице 
предвиђена је зона прикључка деонице 
магистралне пруге Лапово-Краљево на 
пругу за велике брзине''. 
Изузев пасуса у оквиру тачке Железнички 
саобраћај који гласе: 
''Генералним пројектом Слободне зоне 
Лапово дата је и организација друмског и 
железничког саобраћаја у оквиру зоне и 
одговарајуће везе са окружењем. У оквиру 
зоне планирана је разграната колосечна 
мрежа која повезује складишни просотор 
корисника са станицом ''Лапово Ранжирна''. 
Северозападни део Слободне зоне планиран 
је за робну станицу са контејнерским 
терминалом.'' 
2.1.5.1.9.2. Хидротехничка инфраструктура 
Изузев речи у оквиру тачке Изворишта 
водоснабдевања које гласе: ''и планирана 
траса брзе пруге.'' и речи ''као и планираних 
објеката (брзе пруге).''  
2.1.5.1.9.3. Електроенергетика 
2.1.5.1.9.4. ПТТ везе и објекти 
2.1.5.1.9.5.Топлификација и гасификација 
2.1.2.ПРОДУКТИВНО ЗЕМЉИШТЕ 
2.1.3.ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

2.2. ПОСЕБНЕ ЗОНЕ СА СТАНОВИШТА 
ПЛАНИРАНОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
2.2.1. Зоне са различитим режимом изградње 

   2.2.2.Зоне за реконструкцију 
   2.2.3.Зоне обнове и ревитализације 
Изузев речи: '' урбанистичка дозвола се може 
издавати на основу УП до доношења 
орговарајућег РП, према посебним условима  
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надлежног Завода за заштиту споменика 
културе.'' 

2.2.4.Зоне без промене постојеће регулације 



2.3. Зоне са специфичним особеностима и 
ограничењима 
Изузев пасуса у оквиру тачке 1. Зоне са 
посебним режимом заштите, који гласи:  
''Потенцијални коридор пруге за велике 
брзине и потенцијални железнички чвор.'' 
Изузев реченице у оквиру тачке а) Слободна 
зона ''Лапово'' која гласи: ''1. Урбанистички 
пројекат.'' 
Изузев реченице у оквиру пасуса Комплекс 
шљункаре који гласи: '' Намена и функција тог 
простора морају бити такође усаглађене са 
условима и мерама заштите везаних за 
коридор пруге великих брзина.'' 
Изузев реченица у тачки 4. Интензивни 
утицаји на животну средину извора загађења 
из саобраћаја које гласе: ''в) коридор 
планиране пруге великих брзина'' и ''Посебно, 
обавезна је израда Анализе утицаја на 
животну средину за коришћење пруга великих 
брзина (Правилник о анализи утицаја објеката, 
односно радова на животну средину ''Сл.гл. 
РС'' бр.61/92).'' 
2.4. Генерална регулациона и техничка 
нивелациона решења 

   2.4.1. Генерално регулационо решење 
Изузев реченица код градских магистрала које 
гласе:  
'' – пут за Свилајнац у зони укрштања са 
коридором пруге за велике брзине''. 
Изузев делова  реченице код петљи, који гласе: '' 
коју обухватра укрштање ауто-пута М1 Београд-
Ниш и коридора брзе пруге.'' и изузев реченице 
која гласи: '' За коридор брзе пруге потребно је 
израдити Просторни план мреже 
инфраструктуре.'' 

2.4.2. Генерално нивелационо решење 
2.4.3. Генерална техничка решења 

ТРЕЋИ ДЕО – ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА 
3. ОПШТА ПРАВИЛА И МЕРЕ 

 3.1. ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗА РАЗРАДУ ГП 
Изузев пасуса који гласи:'' Разрада (ГП) према 
Закону о планирању и уређењу простора и 
насеља (''Сл.гл.РС'' бр.44/95) врши се 
регулационим плановима (РП). До доношења 
регулационих планова, урбанистичка дозвола се 
може издавати на основу урбанистичког 
пројекта (УП) у складу са урбанистичко-
техничким условима у ГП. У зонама без 
промене постојеће регулације, урбанистичка 
дозвола се може издавати на основу 
урбанистичко-техничких услова прописаних 
овим ГП, до доношења одговарајућег 
регулационог плана.  
3.2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ППРС 
3.3. МЕРЕ ЗА РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

3.4. МЕРЕ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ 
ВОДЕ 
3.5. МЕРЕ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ 
ЕНЕРГИЈЕ 
ЧЕТВРТИ ДЕО – УСЛОВИ УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
    4. УСЛОВИ ПЛАНИРАНОГ УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА НАСЕЉА 
 У ЗОНАМА ПРОДУКТИВНОГ ЗЕМЉИШТА 
Изузев другог пасуса у овој тачки. 

4.1. ЗОНЕ СА РАЗЛИЧИТИМ РЕЖИМИМА 
ИЗГРАДЊЕ 

4.2.1. Становање 
Изузев реченица у тачки Б.1.1. зоне становања 
средњих густина које гласе:  
''- спратност објеката мах3 етаже (могућност 
комбиновања сутерена, спрата и поткровља) 

- мах величина грађевинских парцела је 8,0 ари 
- код парцела већих од 8,0 ари треба вршити 
препарцелацију у складу са обликом парцеле и 
другим конкретним условима 
Изузев реченица у тачки Б2. зоне средњих 
густина које гласе:  
''  -    спратност мах 3 етаже (могућност 
комбиновања сутерена, спратова и поткровља, 
     - мах величина грађевинске парцеле је 8,0 ари 

Уколико су парцеле веће од 8,0 ари, треба 
вршити препарцелацију у складу са обликом 
парцеле и другим конкретним условима.'' 
Изузев реченица у тачки Ц2 зоне ниских 
густина које гласе: 
'' – спратност објеката мах 3 етаже 
 - одстојање грађевинске линије од 
регулационе линије за нове стамбене 
објекта, одређује се на основу позиције  већ 
изграђених објеката или на други начин кроз 
урбанистичку дозволу.'' 

Изузев реченица у оквиру тачке а) стамбени део 
које гласе:  
'' – спратност 2 етаже у свим комбинацијама 
-међусобна удаљеност нових економских 
објеката на суседним парцелама, где се 
економска дворишта додирују,износи мин 1,50 м 
- уколико се економско двориште једне парцеле 
наслања на стамбено двориште друге парцеле, 
за нове објекте одстојање од линије суседне 
парцеле износи мин 2,50 м.''. 
4.2.2.Услуге 
4.2.3.Туризам  
4.2.4. Радне зоне 
Изузев реченице која гласи: '' Реализација СЗ 
Лапово вршиће се кроз израду регулационог 
плана РАДНЕ ЗОНЕ 1 и даље кроз израду УП и 
генералног пројекта Слободне зоне.''  
4.2.5. Објекти општег интереса 
Изузев код одредби за комуналне објекте које 
гласе: 
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''Нове зоне комуналних објеката планиране ван 
грађевинског подручја, у рубном пределу, 

реализоваће се кроз УП са пратећом 
документацијом и истраживањима (према 



специфичном програму). Остали објекти у 
грађевинском подручју биће разрађени кроз 
Регулационе планове и даље кроз урбанистичке 
пројекте.'' 
4.3. ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
Изузев реченице која гласи: '' Зоне планиране за 
реконструкцију обухваћене су регулационим 
планом као обавезним видом разраде ГП.'' 
4.3.1.Становање 
Изузев реченица у оквиру становања високих 
густина А1 које гласе: 
'' – спратност нових објеката на регулацији је 
мин 3 етаже мах 4 (у свим комбинацијама) 

- Није дозвољена градња издвојених пословних 
привремених или трајних објеката на регулацији 
између грађевинске линије и регулације. 
- приземни делови стамбених објеката према 
улици садрже обавезно пословни простор'' 
Изузев реченица у оквиру становања високих 
густина А2 које гласе: 
'' – спратност објеката мах 4 етаже у свим 
комбинацијама (подрум, спрат, поткровље) 
- на приступним правцима градском центру, 
према улици обавезна је изградња пословног 
простора у приземној етажи.'' 

4.3.2. Услуге и објекти од општег интереса 
4.4.   ЗОНЕ ОБНОВЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 
4.5.1. Становање 

Изузев реченица у делу а)стамбени део које 
гласе: 
'' – спратност 2 етаже у свим комбинацијама 
- растојање стамбених објеката од линије 
суседне грађевинске парцеле износи: 
- мин 2.50 м за слободностојећи објекат (на делу 
парцеле претежно северне оријентације) 
-за двојне објекте и непрекинуте низове мин4,0 м 
-мећусобна удаљеност нових економских 
објеката на суседним парцелама, где се 
економска дворишта додирују,износи мин 1,50 м 
- уколико се економско двориште једне парцеле 
наслања на стамбено двориште друге парцеле, 
за нове објекте одстојање од линије суседне 
парцеле износи мин 2,50 м.'' 
4.5.2. Привредни капацитети 
4.6. УСЛОВИ КОМУНАЛНОГ И УРБАНОГ 
РЕДА 
4.7. УСЛОВИ ЗА УКАЛАЊАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ 
ОТПАДАКА И РАЗМЕШТАЈ ДЕПОНИЈА 
4.8. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
4.8.1. Ваздух 
4.8.2. Вода 
4.8.3. Земљиште 
4.8.6. Шуме 
4.8.7. Бука 
4.8.8. Јонизујуће зрачење 
4.8.9. Акцидентална загађења 

4.9. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И НЕПОКРЕТНОГ 
КУЛТУРНОГ ДОБРА И АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 
4.9.1 Услови и мере заштите природног добра 
4.9.2. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара 
4.9.2.1. Градитељско наслеђе 
4.9.2.2. Услови и мере заштите 
4.10. ЗАШТИТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ 
И ЗАШТИТУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА И 
ДРУГИХ ВЕЋИХ ОПАСНОСТИ У МИРУ И РАТУ 
4.10.1. Заштита од земљотреса 
4.10.2. Заштита од поплава 
4.10.3. Заштита од пожара 
4.10.4. Заштита од ветра 
4.10.5. Заштита од опасности у рату 

Члан 2. 
Делови ГУП-а ЛАПОВО 2010  који су изузети 
чланом 1. ове Одлуке не примењују се и за исте 
се доносе Привремена правила грађења. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је списак парцела које 
су ГУП-ом одређене за јавно грађевинско 
земљиште. 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-341/03-03 

              ПРЕДСЕДНИК 
                Милош Здравковић,с.р. 

142. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03) и члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г. Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год. 
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Блока на углу улице Иве  Андрића и 
Ратника Солунског фронта'' који је донела  
Скупштина општине Лапово, објављен у 
''Службеном гласнику општине Лапово''  5/97. 
није у супротности са Законом о планирању и 
изградњи. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Блока на углу улице 
Иве Андрића и Ратника солунског  фронта" 
проглашава се у Акт о урбанистичким условима 
и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 
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Члан 4. 



Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-342/03-03 
    ПРЕДСЕДНИК 
             Милош Здравковић,с.р. 
143.       
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03) и члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г. Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год. 
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Блока уз улицу Краља Петра Првог у 
Лапову'' који је донела  Скупштина општине 
Лапово, објављен у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''  5/97. није у супротности са 
Законом о планирању и изградњи, изузев: 
- ''Плана парцелације'' који је саставни део овог 
Урбанистичког пројекта. 
- "Објеката чија изградња није реализована.'' 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Блока уз улицу Краља 
Петра Првог у Лапову''преименује се у акт о 
урбанистичким условима и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-343/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                       Милош Здравковић,с.р. 
144.       
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03) и члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г. Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год. 
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Објекат за изградњу гипсаних 
елемената у Лапову'' који је донела  Скупштина 
општине Лапово, објављен у ''Службеном 
гласнику општине Лапово'' 5/97.) није у 
супротности са Законом о планирању и 
изградњи, изузев: 

- ''Плана парцелације'' који је саставни део овог 
Урбанистичког пројекта. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Објекат за производњу 
гипсаних елемената  у Лапову" проглашава се у 
Акт о урбанистичким условима и остаје на снази 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-344/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                        Милош Здравковић,с.р. 
145. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03) и члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г. Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год. 
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''ПП Колор-Прес - Лапово'' који је 
донела  Скупштина општине Лапово, објављен у 
''Службеном гласнику општине Лапово''  2/98. 
није у супротности са Законом о планирању и 
изградњи, изузев: 
"Планa парцелације" који  је део овог 
Урбанистичког пројекта. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''ПП Колор-Прес 
Лапово" проглашава се у Акт о урбанистичким 
условима и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-345/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
            Милош Здравковић,с.р. 
146. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г., Скупштина општине Лапово је на  
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својој седници одржаној 11. 11. 2003. год.,  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Блок омеђен пругом Београд - Ниш, 
улицама Краља Петра Првог и Његошевом 
улицом у Лапову"  који је донела  Скупштина 
општине Лапово, објављен у ''Службеном 
гласнику општине Лапово''  3/98. није у 
супротности са Законом о планирању и 
изградњи, изузев: 
"Планa парцелације" који  је саставни део овог 
Урбанистичког пројекта. 
- "Објекат чија изградња није реализована." 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Блока омеђеног пругом 
Београд-Ниш, улицама Краља Петра Првог и 
Његошевом улицом у Лапову" проглашава се у 
Акт о урбанистичким условима и остаје на 
снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-346/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                      Милош Здравковић,с.р. 
147. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г., Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год.,  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Стамбено-пословног објекта 
Миловановић Милоша из Лапова"  који је 
донела  Скупштина општине Лапово, објављен у 
''Службеном гласнику општине Лапово''  3/98., 
није у супротности са Законом о планирању и 
изградњи. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Стамбено-пословног 
објекта Миловановић Милоша из Лапова" 
проглашава се у Акт о урбанистичким условима 
и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 
 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-347/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                        Милош Здравковић,с.р. 
148. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г., Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год.,  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Стамбено-пословног објекта 
Мујковић Мирјане из Лапова"  који је донела  
Скупштина општине Лапово, објављен у 
''Службеном гласнику општине Лапово''  3/98., 
није у супротности са Законом о планирању и 
изградњи, изузев "Плана парцелације" који је 
саставни део овог Урбанистичког пројекта. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Стамбено-пословног 
објекта Мујковић Мирјане из Лапова" 
проглашава се у Акт о урбанистичким условима 
и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-348/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                        Милош Здравковић,с.р. 
149. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г., Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год.,  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Саобраћајно туристичка оаза са 
радном фазом ОМВ - бензинска пумпа и 
продајни комплекс ЛА-01, ЛА-02 у Лапову"  
који је донела  Скупштина општине Лапово, 
објављен у ''Службеном гласнику општине  
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Лапово''  1/2002., није у супротности са Законом 
о планирању и изградњи. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Саобраћајно 
туристичке оазе са радном фазом ОМВ - 
бензинска пумпа и продајни комплекс ЛА-01, 
ЛА-01 у Лапову" проглашава се у Акт о 
урбанистичким условима и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-349/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                       Милош Здравковић,с.р. 
150. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
30.10.2003.г., Скупштина општине Лапово је на 
својој седници одржаној 11. 11. 2003. год.,  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  Урбанистички 
пројекат  ''Објекта радионице за израду 
бетонских елемената инвеститора Панић 
Драгослава из Лапова"  који је донела  
Скупштина општине Лапово, објављен у 
''Службеном гласнику општине Лапово''  
1/2003., није у супротности са Законом о 
планирању и изградњи, изузев "Плана 
парцелације" који је саставни део овог 
Урбанистичког пројекта. 

Члан 2. 
Урбанистички пројекат ''Објекта радионице за 
израду бетонских елемената инвеститора Панић 
Драгослава из Лапова" проглашава се у Акт о 
урбанистичким условима и остаје на снази. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 30.10.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-350/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                       Милош Здравковић,с.р. 
 
 
 

151. 
На основу чл.168. став 2. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС” бр.47/2003)  и чл. 
33. Статута општине Лапово (“Службени 
гласник општине Лапово “ бр. 3/01 ), 
Скупштина општине Лапово, је на седници 
одржаној 11.11.2003.г.  донела  следећу 

ОДЛУКУ 
О ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА 

ГРАЂЕЊА 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
     Овом одлуком одређују се Привремена 
правила грађења на територији општине 
Лапово, за делове ГУП-а ''Лапово 2010'' који су 
стављени ван снаге. 

Члан 2. 
     Aкт о урбанистичким условима издаваће се 
на основу Генералног урбанистичког плана 
“ЛАПОВО 2010” и  Привремених правила 
грађења. 

Члан 3. 
     Привремена правила грађења садрже 
текстуални део и графички прилог за 
урбанистичке зоне у којима ће се примењивати. 
     Текстуални део привремених правила 
грађења допуњују одредбе Генералног плана 
које се односе на изградњу објеката: 
- У зонама становања, 
- На продуктивном земљишту. 

Члан 4. 
     Привремена правила грађења представљају 
скуп међусобно зависних елемената за 
утврђивање грађевинских линија, међусобног 
положаја, висине, спољашњег изгледа и намене 
објекта као и други урбанистички услови 
неопходни за њихово утврђивање издавањем 
акта о урбанистичким условима за објекте за 
које одобрење за изградњу издаје општина 
Лапово. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА УРБАНИСТИЧКЕ 
ЗОНЕ (А1 и А2) 
А.1 ЗОНА СТАНОВАЊА ВИСОКИХ 
ГУСТИНА (део градског центра)                  
Гс=65ст/ха 

Члан 5. 
Највећа спратност  објеката је П+3+Пт до П+4 
уз могућност изградње подрума или    сутерена 
ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе. 
- у зонама у којима се заокружује постојећа 
изградња треба тежити очувању постојеће 
регулације. Нову регулацију надовезати на 
систем постојеће у јединствену целину. 
Растојање између регулационе линије и 
гређевинске линије је мин 3,0м 
-  међусобна удаљеност слободностојећих 
објеката који се граде у прекинутом низу, 
износи најмање половину вишег објекта, а  
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удаљеност се може смањити на четвртину ако 
објекти на наспрамним бочним фасадама не 
садрже наспрамне отворе на просторијама за 
становање и ова удаљеност не може бити мања 
од 4,00 м ако један од зидова садржи отворе за 
дневно осветљење. 
-  вишеспратни слободностојећи објекат не 
може заклањати директно осунчање другом 
објекту више од половине трајања директног 
осунчања. 
- при изградњи вишеспратница и објеката који 
се граде у непрекинутом низу, на новом објекту 
се оставља светларник исте величине и 
симетричан светларнику постојећег објекта. 
-  приземни делови стамбених објеката могу да 
садрже пословни простор. 
А.2. ЗОНА СТАНОВАЊА ВИСОКИХ 
ГУСТИНА (део градског центра)                  
Гс=50ст/ха 

Члан 6. 
   Општа правила регулације, поред важећих у 
ГУП-у, су још и:   
   - највећа спратност  објеката је П+3+Пт до 
П+4 уз могућност изградње подрума     или  
сутерена,  ако не постоје сметње геотехничке 
или хидротехничке природе; 
-   растојање између регулационе линије и 
гређевинске линије је мин 3,0м 
-  међусобна удаљеност слободностојећих 
објеката који се граде у прекинутом низу, 
износи најмање половину вишег објекта, а 
удаљеност се може смањити на четвртину ако 
објекти на наспрамним бочним фасадама не 
садрже наспрамне отворе на просторијама за 
становање и ова удаљеност не може бити мања 
од 4,00 м ако један од зидова садржи отворе за 
дневно осветљење. 
-  вишеспратни слободностојећи објекат не 
може заклањати директно осунчање другом 
објекту више од половине трајања директног 
осунчања. 
- при изградњи вишеспратница и објеката који 
се граде у непрекинутом низу, на новом објекту 
се оставља светларник исте величине и 
симетричан светларнику постојећег објекта. 
-   приземни делови стамбених објеката могу да 
садрже пословни простор, 
- одводњавање површинских вода са 
грађевинске парцеле је према улици са 
минималним падом од 1,50% с тим да се 
површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу усмеравати на другу грађевинску 
парцелу. 
Б.1. ЗОНА СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ 
ГУСТИНА   -    Гс=27ст/ха 

Члан 7. 
Општа правила регулације, поред важећих у 
ГУП-у, су још и:                                              -
највећа спратност  објеката је  П+2+Пт уз  

могућност изградње подрума или    сутерена,  
ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе; 
-   растојање између регулационе линије и 
гређевинске линије је мин 3,0м 
-  међусобна удаљеност слободностојећих 
породичних стамбених објеката је мин. 4,0м с 
тим да на изграђеним објектима (који се 
реконструишу) који су на мањој удаљености од 
3,0м не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених 
просторија. Међусобна удаљеност 
слободностојећег породичног стамбеног објекта 
је од било ког другог објекта  мин 4,0м 
-  растојање основног габарита новог 
породичног објекта од линије суседне парцеле је 
за слободностојећи објекат мин 1,50м, а за 
двојне стамбене објекте и објекте у прекинутом 
низу мин 4,0м 
-  висина породичног стамбеног објекта је мах 
12м 
- одводњавање површинских вода са 
грађевинске парцеле је према улици са 
минималним падом од 1,50% с тим да се 
површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу усмеравати на другу грађевинску 
парцелу. 
-   ограда грађевинске парцеле на регулационој 
линији као и према суседним грађевинским 
парцелама може бити зидана до висине мах. 
0,90м или транспарентна до висине мах. 1,4м с 
тим што се ограда, стубови и капије постављају 
на грађевинску парцелу власника ограде. 
Б.2. ЗОНА СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ 
ГУСТИНА   -    Гс=20ст/ха 

Члан 8. 
Општа правила регулације, поред важећих у 
ГУП-у, су још и:                                             - 
највећа спратност  објеката је  П+2+Пт уз 
могућност изградње подрума или    сутерена , 
ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе; 
-   растојање између регулационе линије и 
гређевинске линије је мин 3,0м 
-  међусобна удаљеност слободностојећих 
породичних стамбених објеката је мин. 4,0м с 
тим да на изграђеним објектима (који се 
реконструишу) који су на мањој удаљености од 
3,0м не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених 
просторија. Међусобна удаљеност 
слободносојећег породичног стамбеног објекта 
је од било ког другог објекта је мин 4,0м 
- растојање основног габарита новог породичног 
објекта од линије суседне парцеле је за 
слободностојећи објекат мин 1,50м, а за двојне 
стамбене објекте и објекте у прекинутом низу 
мин 4,0м 
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-  висина породичног стамбеног објекта је мах. 
12м 
-  висина надзитка према чл. 28 Правилника 
- одводњавање површинских вода са 
грађевинске парцеле је према улици са 
минималним падом од 1,50% с тим да се 
површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу усмеравати на другу грађевинску 
парцелу. 
-   ограда грађевинске парцеле на регулационој 
линији као и према суседним грађевинским 
парцелама може бити зидана до висине мах. 
0,90м или транспарентна до висине мах. 1,4м с 
тим што се ограда, стубови и капије постављају 
на грађевинску парцелу власника ограде. 
Ц.1. ЗОНА СТАНОВАЊА НИСКИХ 
ГУСТИНА   -    Гс=  ст/ха 

Члан 9. 
Општа правила регулације, поред важећих у 
ГУП-у, су још и:   
- највећа спратност објеката је  П+1+Пт уз 
могућност изградње подрума или    сутерена,  
ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе; 
-   растојање између регулационе линије и 
гређевинске линије за стамбени објекат је мин 
5,0м 
-  међусобна удаљеност слободностојећих 
породичних стамбених објеката је мин. 5,0м с 
тим да на изграђеним објектима (који се 
реконструишу) који су на мањој удаљености од 
3,0м  не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених 
просторија. Међусобна удаљеност 
слободностојећег породичног стамбеног објекта 
је од било ког другог објекта је мин 4,0м 
-  растојање основног габарита новог 
породичног објекта на делу бочног дворишта 
северне оријентације и линије суседне 
грађевинске парцеле је за слободностојећи 
објекат мин 2,50м, а за двојне стамбене објекте 
и објекте у прекинутом низу мин. 4,0м 
-  висина породичног стамбеног објекта је мах. 
12м 
-  објекти пословних, трговинских и занатских 
садржаја (продаја прехрамбене робе, брзе хране, 
хемијске робе, техничке и текстилне робе, 
занатске делатности, сервиси за поправку 
аутомобила као и разних уређаја, пројектни 
бирои, адвокатске канцеларије и сл.)  могу бити 
изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као посебан објекат 
поред стамбеног објекта или анекс стамбеног 
објекта. 
- одводњавање површинских вода са 
грађевинске парцеле је према улици са 
минималним падом од 1,50% с тим да се 
површинске воде са једне грађевинске парцеле  
 

не могу усмеравати на другу грађевинску 
парцелу. 
-   ограда грађевинске парцеле на регулационој 
линији као и према суседним грађевинским 
парцелама може бити зидана до висине мах. 
0,90м или транспарентна до висине мах. 1,4м с 
тим што се ограда, стубови и капије постављају 
на грађевинску парцелу власника ограде. 
ПРОДУКТИВНО  ЗЕМЉИШТЕ 

Члан 10. 
    На осталом пољопривредном земљишту могу 
се градити  (поред дефинисаних ГУП-ом) 
стамбени и економски објекти: сточне стаје, 
испусти за стоку, пољски ВЦ, млекаре, 
санитарни пропусник, магацини хране, објекти 
намењени исхрани стоке и сл.. 
     На осталом пољопривредном земљишту а у 
зони поред регионалног пута Р-214 могу се 
градити стамбени и објекти за производњу 
производа који не угрожавају пољопривредну 
производњу (а на основу АНАЛИЗЕ 
УТИЦАЈА).  

Члан 11. 
Изградња и реконструкција стамбених и 
објеката домаћинстава са пољопривредном 
функцијом врши се: 
-     на само већ формирној парцели 
- на парцели која има излаз на јавни пут 
- на удаљености од живог извора воде – 

бунара минимално 20м и то само на нижој 
коти 

- спратност објекта: приземље + спрат + 
поткровље, евентуално са подрумским 
просторијама 

 -   економски објекти на удаљености од мин 
1,00м од граница суседних парцела 
- од јавног пута објекат се мора удаљити мин 

15м 
Члан 12. 

   Изградња објеката за производњу  поред Р-214 
могућа је према условима: 
-    степен изграђености: максимално 1.0 
- степен искоришћености земљишта: 

максимално 40%  
-    спратност објекта: мах П+1 +Пт   с тим што 
ови објекти могу имати и подрумске просторије 
- паркирање: једно паркинг или гаражно 

место на сваких 250м2 ефективног 
производног простора,  само на парцели, 

- висина објекта: максимално 12м 
- место објекта на парцели: удаљење ГЛ од 

РЛ не може бити мање од 10м 
- удаљеност објекта од граница суседних 

парцела може бити мин 5,0м 
- ограда парцеле: транспарентна ограда до 

висине 1,40м. Ограде се постављају на 
регулациону линију тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској 
парцели која се ограђује. Зидана непрозирна  
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- ограда измећу парцела подиже се до висине 
1,40м уз сагласност суседа тако да стубови 
ограде буду на земљишти власника ограде. 
Суседне грађевинске парцеле могу се 
ограђивати и транспарентном оградом до 
висине од 1,40м тако да стубови ограде буду 
на земљишту власника ограде.                        

ПОПИС ЗОНА У КОЈИМА НИЈЕ 
ДОЗВОЉЕНА ИЗГРАДЊА ДО 
ДОНОШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

Члан 13. 
Зоне у којима није дозвољена изградња до 
доношења урбанистичког плана су: 
- извориште водоснабдевања 
- комплекс саобраћајне оазе 
- слободна зона 
- санитарна депонија чврстог отпада 
- зоне реконструкције петљи “Лапово” и 

“Крагујевац” 
- комплекс шљункаре 
- комплекс фарме и кланице 
- радне зоне 
-    у зонама проширења постојећих гробља 

Члан 14. 
Одлука о привременим правилима грађења 
примењиваће се до доношења урбанистичког 
плана. 

Члан 15. 
За све што није регулисано овом Одлуком и 
ГУП-ом ЛАПОВО 2010 примењиваће се 
Правилник о општим условима о парцелацији и 
изградњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за 
објекте за које одобрење за изградњу издаје 
општинска, односно градска управа 
(''Сл.гласник РС'' бр.75/03). 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-351/03-03 
 
                                ПРЕДСЕДНИК 
                         Милош Здравковић,с.р. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
152. 
На основу члана 24. став 6.  и члана 25. став 5. 
Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник 
РС" бр.47/03), и иницијативе Комисије за 
планове општине Лапово са седнице од 
30.10.2003.г.на основу члана 33. Статута 
општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово"бр.3/01) Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној дана 11. 11. 2003.г. донела  је  

О   Д   Л   У   К   У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
''РЕКОНСТРУКЦИЈА , МОДЕРНИЗАЦИЈА И 
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ  ЛАПОВО- 
БАТОЧИНА, СТАНИЦЕ БАТОЧИНА И 

ИНДУСТРИЈСКИХ КОЛОСЕКА ДП''СТРАЖЕВИЦА'' 
У БАТОЧИНИ" 
Члан 1. 

Приступа се изради Програма за израду Плана 
детаљне регулације ''Реконструкција, 
модернизација и електрификација пруге Лапово- 
 

Баточина и индустријских колосека ДП 
''Стражевица '' у Баточини''. 

Члан 2. 
Циљ израде Програма је израда Плана детаљне 
регулације ''Реконструкције, модернизације и 
електрификације пруге Лапово-Баточина и 
индустријских колосека ДП ''Стражевица'' у 
Баточини''. 

Члан 3. 
Инвеститор израде Програма за  израду Плана 
детаљне регулације ''Реконструкција, 
модернизација и електрификација пруге Лапово-
Баточина и индустријских колосека ДП 
''Стражевица'' у Баточини'' је  ЖТП '' Београд'' из 
Београда 
Инвеститор ће обезбедити потребне подлоге, 
услове и сагаласности јавних и других 
организација, неопходних за израду Плана 
детаљне регулације ''Електрификација, 
модернизација и електрификација пруге Лапово- 

Баточина и индустријских колосека ДП 
''Стражевица'' у Баточини. 

Члан 4. 
Израда Програма за План детаљне регулације 
''Реконструкције, модернизације и 
електрификације пруге Лапово-Баточина и 
индустријских колосека ДП ''Стражевица'' у 
Баточини'' инвеститор ће уступити,  овлашћеном 
предузећу које испуњава услове из члана 27. 
Закона о планирању и изградњи. 

Члан 5. 
Овлашћено предузеће коме се уступе послови 
израде Програма за План детаљне регулације 
''Реконструкције, модернизације и 

електрификације пруге Лапово-Баточина и 
индустријских колосека ДП ''Стражевица'' у 
Баточини'', израду поверених послова радиће у 
сарадњи са Комисијом за планове. 
Рок за израду Програма је 2   месеца од 
испуњења обавеза инвеститора из члана 3. став 
2 ове Одлуке. 

Члан 6. 
Програм се ради јединствено за територију 
општине Лапово и Баточина, а доношење 
Одлуке о изради програма реализовати преко 
органа за њихово доношење у свакој општини 
посебно. 
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Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
има се објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Бр: 020-352/03-03                        
        ПРЕДСЕДНИК    
                  Милош Здравковић,с.р. 
153. 
На основу члана 24. став 6. и члана 25. став 5. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник  
РС" бр.  47/03), иницијативе Комисије за 
планове општине Лапово са седнице од 30. 10. 
2003. год. и члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" број 
3/01), Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 11. 11. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊЕ ПРОГРАМА ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ТИР 

ПОИНТ ЛАПОВО" 
Члан 1. 

Приступа се изради  Програма за израду Плана 
детаљне регулације "ТИР ПОИНТ ЛАПОВО". 

Члан 2. 
Циљ израде програма је израда Плана детаљне 
регулације "ТИР ПОИНТ ЛАПОВО". 

Члан 3. 
Инвеститор израде Програма за израду Плана 
детаљне регулације "ТИР ПОИНТ ЛАПОВО" је 
Предузеће "МЕДИТРАДЕ"  Београд. 
Инвеститор ће обезбедити потребне подлоге, 
услове и сагласности јавних и других  
организација, неопходних за израду Плана 
детаљне регулације "ТИР ПОИНТ ЛАПОВО" 

Члан 4. 
Израда Програма за План детаљне регулације  
"ТИР ПОИНТ ЛАПОВО" инвеститор ће 
уступити овлашћеном предузећу које испуњава 
услове из члана 27. Закона о планирању и 
изградњи.                  Члан 5. 
Овлашћено предузеће коме се уступа послови 
израде Програма за план детаљне регулације 
"ТИР ПОИНТ ЛАПОВО", израду поверених  
послова радиће у сарадњи са Комисијом за 
планове. 
Рок за израду Програма је 6 месеци од 
испуњења обавеза инвеститора из члана 3. став 
2. ове Одлуке.       Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
има се објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-353/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                       Милош  Здравковић,с.р. 
154. 
На основу члана 24. став 6.  и члана 25. став 5. 
Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник 
РС" бр.47/03), и иницијативе Комисије за 
планове општине Лапово са седнице од 

30.10.2003.г.на основу члана 33. Статута 
општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово"бр.3/01) Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној дана 11. 11. 2003.г. донела  је  

О   Д   Л   У   К   У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ  
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
Приступа се изради Програма за израду 
Просторног плана општине Лапово. 

Члан 2. 
Циљ израде Програма је израда Просторног 
плана општине Лапово. 

Члан 3. 
Инвеститор израде Програма за  израду 
Просторног плана општине Лапово је Фонд за 
грађевинско земљиште општине Лапово. 
Инвеститор ће обезбедити потребне подлоге, 
услове и сагаласности јавних и других 
организација, неопходних за израду Просторног 
плана општине Лапово. 

Члан 4. 
Израда Програма за Просторни план општине 
Лапово уступиће се јавним оглашавањем, преко 
ЈП "Нови век" Лапово, овлашћеном предузећу 
које испуњава услове из члана 27. Закона о 
планирању и изградњи. 

Члан 5. 
Овлашћено предузеће коме се уступе послови 
израде Програма за Просторни план општине 
Лапово, израду поверених послова радиће у 
сарадњи са Комисијом за планове. 
Рок за израду Програма је 6 месеци од 
испуњења обавеза инвеститора из члана 3. став 
2 ове Одлуке.        Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
има се објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-354/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                        Милош Здравковић,с.р. 
155. 
На основу члана 24. став 6.  и члана 25. став 5. 
Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник 
РС" бр.47/03), и иницијативе Комисије за 
планове општине Лапово са седнице од 
30.10.2003.г.на основу члана 33. Статута 
општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 3/01)                                                     
Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 11. 11. 2003.г. донела  је  

О   Д   Л   У   К   У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СЛОБОДНЕ  

ЗОНЕ  ЛАПОВО" 
Члан 1. 

Приступа се изради Програма за израду Плана 
детаљне регулације "Слободне зоне Лапово". 
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Члан 2. 
Циљ израде Програма је израда Плана  детаљне 
регулације "Слободне зоне Лапово". 

Члан 3. 
Инвеститор израде Програма за  израду Плана 
детаљне регулације "Слободне зоне Лапово" је 
Предузеће за управљање Слободном зоном 
Лапово 
Инвеститор ће обезбедити потребне подлоге, 
услове и сагаласности јавних и других 
организација, неопходних за израду Плана 
детаљне регулације. 

Члан 4. 
Израда Програма за План детаљне регулације 
"Слободне зоне Лапово" уступиће се јавним 
оглашавањем, преко ЈП "Нови век" Лапово, 
овлашћеном предузећу које испуњава услове из 
члана 27. Закона о планирању и изградњи. 

Члан 5. 
Овлашћено предузеће коме се уступе послови 
израде Програма за План детаљне регулације,  
израду поверених послова радиће у сарадњи са 
Комисијом за планове. 
Рок за израду Програма је 6 месеци од 
испуњења обавеза инвеститора из члана 3. став 
2 ове Одлуке. 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
има се објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-355/03-03 
                        ПРЕДСЕДНИК 
                          Милош Здравковић,с.р. 
156. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
04. 11. 2003.год. Скупштина општине Лапово је  
на својој седници одржаној  11. 11. 2003.год.  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  ДУП Насеља 
''Млака''  из 1986.г. није у супротности са 
Законом о планирању и изградњи, изузев: 
- ''Плана парцелације'' који је саставни део овог 
ДУП-а 
-"Објеката чија изградња није реализована.'' 

Члан 2. 
ДУП Насеља  ''Млака'', преименује се у План 
детаљне регулације. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 04. 11. 2003.г. 
 
 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-356/03-03 
                     ПРЕДСЕДНИК 
                               Милош Здравковић,с.р. 
157. 
На основу члана 169. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03), члана 33. Статута општине Лапово 
(''Сл.гласник општине Лапово" бр.3/01) и 
Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 
04. 11. 2003.год. Скупштина општине Лапово је 
на својој седници одржаној  11. 11. 2003.год.  
донела следећу 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  да  ДУП Насеља 
''Мале ливаде''  из 1966.г. и Измена ДУП-а из 
1972.г. није у супротности са Законом о 
планирању и изградњи, изузев: 
- ''Плана парцелације'' који је саставни део овог 
ДУП-а 
-"Објеката чија изградња није реализована.'' 

Члан 2. 
ДУП Насеља  ''Мале ливаде'' и Измена овог 
ДУП-а , преименује се у План детаљне 
регулације. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је мишљење Комисије 
за планове СО Лапово од 04.11.2003.г. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-357/03-03 
                 ПРЕДСЕДНИК 
                          Милош Здравковић,с.р. 
158. 
На основу Закона о класификацији делатности и 
о регистру јединица разврставања ("Сл. лист 
СРЈ" бр. 31/96) и члана 33. Статута општине 
Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
нр. 3/01), Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 11. 11.  2003. год.  донела је 
следећу 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ "СТЕФАН НЕМАЊА" ЛАПОВО 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Центра за културу 
"Стефан Немања" Лапово број: 020-78/92-05  од 
12. 08. 1992. год. став 1. члана 4. мења се и 
гласи: 
 "Делатност Центра је: 
925 -  Делатност библиотека, архива, музеја и 
остале културне активности 
92511 - Делатност библиотека 
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92521 - Делатност музеја, галерија и збирки 
804 - Образовање одраслих и остало 
образовање  
80420 - Образовање одраслих и остало 
образовање на другом месту непоменуто 
 - образовање одраслих и становништва ван 
система редовног школског и универзитетског 
образовања 
923 - Остале забавне активности 
92310 - уметничко и књижевно стваралаштво и 
сценска делатност 
- извођење позоришних, балетских и 
фолклорних представа, концерата и других                                    
врста сценских уметности и делатност група, 
друштва,оркестара,бендова,слободних уметника 
као што су глумци,музичари,писци,сликари идр 
92320 - Рад уметничких установа 
- концертне и позоришне дворане и други 
уметнички објекти 
- агенција за продају карата 
92340 - Остале забавне активности на другом 
месту непоменуте 
 - делатност школа за плес, луткарске представе 
и др. 
921 - Кинематографске и видео активности 
92110 - Кинематографска и видео производња 
- производња играних и других филмова на 
филмским или видео тракама синхронизација 
звука и сл. 
92130 - Приказивање филмова 
221 - Издавачка делатност 
22110 - Издавање књига, брошура, музичких 
књига и других публикација 
22140 - Издавање звучних записа 
22150 - Остала издавачка делатност 
22120 - Издавање новина 
22130 - Издавање часописа и сличних 
периодичних издања 
92400 - Делатност новинских агенција 
922 - Радио и телевизијске активности 
92200 - Радио телевизијске активности 
- производња радио и телевизијских програма 
снимљених на трајној траци 

55000 - Остале угоститељске услуге - продаја 
пића, која се обично конзумирају на лицу места 
евентуално уз неки вид забаве 
63300 - Делатност путничких агенција и 
туроператора, помоћ туристима на другом месту 
 не поменута 

Члан 2. 
У свему осталом Одлука о оснивању Центра за 
културу "Стефан Немања" Лапово бр. 020-78/92-
05 од 12. 08. 1992. год. остаје непромењена. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово" 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број:020-358/03-03 
     ПРЕДСЕДНИК 
                        Милош  Здравковић,с.р. 
159. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр- 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 22. 10. 2003.  год. донела је 

З А К Љ У Ч А К 
Члан 1. 

Да се 28. 10. 2003. год. у (УТОРАК) у 
сали Скупштине општине Лапово са почетком у 
10,00 часова одржи састанак представника 
Скупштине општине - председника Скупштине 
општине, потпредседника СО и председника 
Извршног одбора СО Лапово са руководиоцима 
јавних предузећа и установа, банака, школа и 
републичких органа у вези сагледавања 
проблема у решавању незапослености на 
територији Скупштине општине Лапово. 

Члан 2. 
Да састанку поред наведених лица присуствују: 
Живадинка Филиповић, радник Завода за 
тржиште рада у Лапову, Радомир Шишковић, 
председник Комисије за кадровска питања и 
представници политичких странака и то: испред 
ДСС Ратомир Којанић, испред ДС - Момчило  

Лилчић, испред СПС - Андрија Остојић, испред 
СРС - Бранко Павловић, испред ДХС - 
Слободан Милетић и испред Либерала Србије - 
Радослав Прешић. 

Члан 3. 
Закључак објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово" 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-324/03-03 
                 ПРЕДСЕДНИК 
             Милош  Здравковић,с.р. 
 
160. 
На основу члана 33. тачка 27. Статута општине 
Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 

бр. 3/01) Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 22. 10. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. РАЗРЕШАВА СЕ МИЛЕТИЋ НЕБОЈША из 
Лапова, са функције председника Управног  
    одбора  Установе за децу предшколског 
узраста "Наша младост" Лапово. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине  
    Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-305/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                       Милош  Здравковић,с.р. 
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161. 
На основу члана 33. тачка 27. Статута општине 
Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 3/01) Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 22. 10. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ИМЕНУЈЕ  СЕ МУЈКОВИЋ ЖИВОТИЈЕ  
из Лапова, за председника Управног  
    одбора  Установе за децу предшколског 
узраста "Наша младост" Лапово. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово" 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-321/03-03 
        ПРЕДСЕДНИК 
    Милош  Здравковић,с.р. 
162. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 33. 
Статута општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 3/01), на седници одржаној 
22. 10. 2003. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Ставља се ван снаге решење Скупштине 
општине Лапово број 020-274/03-03 од 23. 09. 
2003.год. о постављењу Добрице Тошића, 
дипломираног правника за Јавног 
правобраниоца за општине Лапово, Баточина и 
Рача, због одустанка именованог. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-319/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                      Милош  Здравковић,с.р. 
 

163. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 33. 
Статута општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 3/01), на седници одржаној 
22. 10. 2003. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
1. Ставља се ван снаге решење Скупштине 
општине Лапово број 020-275/03-03 од 23. 09. 
2003.год. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-317/03-03 
   ПРЕДСЕДНИК 
                         Милош  Здравковић,с.р. 
 

164. 
На основу члана 28., 30. и 33. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима ("Сл. гласник 
РС" бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 
42/98 и 22/01), Закона о обиму средстава и 
учешћу општина и градова у порезу на зараде и 

порезу на промет у 2003. год. ("Сл. гласник  РС" 
бр. 87/02), чл. 18. тач. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 9/02) и чл. 56. 
Статута Општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 4/02), Извршни одбор 
Скупштине општине Лапово на седници 
одржаној  17. 10. 2003. год., донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОДОБРЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 
ПЕРИОД  ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2003. ГОД. 

1. Одобрава се тромесечни план финансирања 
по Одлуци о буџету општине Лапово за период 
ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР  2003. год. са: 
- УКУПНИ  ПРИХОДИ.......  16.587.710 дин. 
- УКУПНИ  РАСХОДИ........ 16.587.710 дин. 
2. За покриће расхода по овом тромесечном 
плану, служиће средства редовних јавних 
прихода, а у случају недостатка истих извршиће 
се позајмица из резервног фонда Буџета. 
3. Средства по овом финансијском плану, 
преносиће се корисницима Буџета на њихове 
жиро рачуне и исти могу створити обавезе до 
висине одобрених средстава по позицијама. 
4. Табеларни део прихода и расхода по овом 
тромесечном плану, саставни су део овог 
решења. 
5. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 1. окробра 2003. године. 
ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број:  020-309/03-03 
                    ПРЕДСЕДНИК 
               Боривоје  Јеленковић,с.р. 
 
165. 
На основу члана 33. Статута  општине Лапово  
("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној дана 11. 11. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Даје се сагласност на одлуку Управног одбора 
Центра за културу "Стефан Немања" Лапово 
број: 55/2003 од 06. 11. 2003. године на измену 
Статута  Центра за културу "Стефан Немања" а 
ради усаглашавања са Законом о класификацији 
делатности и о регистру  јединица разврставања 
("Сл. лист СРЈ" бр. 31/96). 
2. Даје се сагласност на одлуку Управног одбора 
Центра за културу "Стефан Немања" број 
56/2003 од 06. 11. 2003. год. о усклађивању са 
Уредбом о упису у судски регистар ("Сл. лист 
СРЈ" бр. 1/97). 
3. Саставни део овог решења чине одлуке 
Управног одбора Центра за културу "Стефан 
Немања" Лапово бр. 55/2003 и 56/2003 од 06. 11. 
2003. године. 
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4. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-360/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
                     Милош Здравковић,с.р. 
166. 
На основу члана 33. Статута  општине Лапово  
("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној дана 11. 11. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Даје се сагласност на одлуку Управног одбора 
Општинске библиотеке "Слово" Лапово број: 
137/2003 од 07. 11. 2003. године.  
2. Саставни део овог решења чини Одлука 
Управног одбора Општинске библиотеке 
"Слово" Лапово бр. 137/2003 од 07. 11. 2003. 
године. 
3. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-359/03-03 
  ПРЕДСЕДНИК 
          Милош Здравковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ  АКТА стр. 
број 

1. Одлука о измени Одлуке о именовању председника, секретара и чланова Општинске 
изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика 

 
1 

2. Одлука о овлашћењу председника СО да потпише Уговор о имплементацији 
Просторног плана подручја инфрструктурног коридора Е-75 

 
1 

3.  Одлука о измени Одлуке о именовању УО Установе за децу "Наша младост"Лапово 1 
4. Одлука о измени Одлуке о именовању Школског одбора у Средњој школи Лап. 2 
5. Одлука о измени Одлуке о именовању Школског одбора ОШ "Св.Марковић"Лап. 2 
6. Одлука о додели Плакете и Захвалнице Јужноморавском региону Чешке републ. 2 
7. Одлука о одређивању делова ГУП-а Лапово 2010 који нису у супротности са 

Законом о планирању и изградњи 
 

2 
8. Одлука да Урбанистички пројекат "Блока на углу ул. Иве Андрића и Ратника 

Солунског фронта" није у супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

5 
9. Одлука да Урбанистички пројекат Блока уз ул. Краља Петра I у Лапову" није у 

супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

6 
10. Одлука да Урбанистички пројекат "Објекат за производњу гипсаних елемената у 

Лапову" није у  супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

6 
11. Одлука да Урбанистички пројекат "ПП Колор Прес Лапово" није у  супротности са 

Законом о планирању и изградњи 
 

6 
12. Одлука да Урбанистички пројекат "Блок омеђен пругом Београд-Ниш, ул. Краља 

Петра I и Његошевом у Лапову" није у супротности са Законом о планирању и 
изградњи 

 
 

6 
13. Одлука да Урбанистички пројекат "Стамбено-пословног објекта Милановић 

Милоша" није у супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

7 
14. Одлука да Урбанистички пројекат "Стамбено-пословног објекта Мујковић Мирјане" 

није у супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

7 
15. Одлука да Урбанистички пројекат "Саобраћајно туристичка оаза са радном фазом 

ОМВ бензинска пумпа" није у супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

7 
16. Одлука да Урбанистички пројекат "Објекта-радионица за израду бетонских 

елемената инвеститора Панић Драгослава" није у супротности са Законом о 
планирању и изградњи 

 
 

8 
17. Одлука о привременим правилима грађења 8 
18. Одлука о приступању израде плана детаљне регулације и реконструкција, 

модернизација, и електрификација пруге Лапово-Баточина 
 

11 
19. Одлука о приступању израде Програма за израду плана детаљне регулације 

 "ТИР ПОИНТ" Лапово 
 

12 
20. Одлука о приступању израде Програма за израду Просторног плана општине 

Лапово 
 

12 
21. Одлука о приступању израде Плана детаљне регулације "Слободне зоне Лапово" 12 
22. Одлука да ДУП насеља "Млака" није у  супротности са Законом о планирању и 

изградњи 
 

13 
23. Одлука да ДЗП насеља "Мале ливаде" и измена ДУП-а из 1972. год. није у 

супротности са Законом о планирању и изградњи 
 

13 
24. Одлука о измени Одлуке о оснивању Центра за културу "Стефан Немања" 13 
25. Закључак о одржавању заједничког састанка у вези сагледавања проблема 

незапослености у Лапову 
 

14 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

26. Решење о разрешењу Милетић Небојше са функције председника УО Установе за 
децу "Наша младост" Лапово 

 
14 

27. Решење о именовању Мујковић Животија за председника УО Установе за децу 
"Наша младост" Лапово 

 
15 

28. Решење о стављању ван снаге решења СО  Лапово бр. 020-274/03-03  
од 23. 09. 2003. год. 

 
15 

29. Решење о стављању ван снаге решења СО  Лапово бр. 020-275/03-03  
од 23. 09. 2003. год. 

 
15 

30. Решење о одобрењу финансијског плана финансирања општине Лапово за 
период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2003. год. 

 
15 

31. Решење о давању сагласности на Одлуке УО Центра за културу "Стефан 
Немања" бр. 55/2003. и 56/2003. ид 06. 11. 2003. год. 

 
15 

32. Решење о давању сагласности на Одлуку УО Библиотеке "Слово" бр. 137/2003. 
од  07. 11. 2003. год. 

 
16 
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