
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   8     ЛАПОВО,    19. новембар 2008.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

 
 105 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово 
број 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 14.11. 2008. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 
НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ВИШИХ ШКОЛА, 
ОСНОВНИХ И МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 
Члан 1. 

  У Одлуци о додели стипендија и једнократне помоћи најуспешнијим ученицима и 
студентима виших школа, основних и магистарских студија на територији општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 1/06), мења се члан 6. и нови текст 
гласи: 
 „Висина месечне стипендије или једнократне помоћи износи 10.000,00 динара, који 
ће се годишње усклађивати са стопом инфлације. 
 Износ стипендије за постдипломске студије износи 10.000,00 динара који се 
исплаћује квартално, који ће се годишње усклађивати са стопом инфлације, према 
објављеним статистичким подацима. 
 Средства за стипендирање и једнократне помоћи обезбеђују се буџетом општине 
Лапово“. 

Члан 2. 
 Стипендисти који су остварили право на стипендију по основној Одлуци, наставиће 
да примају стипендију према одредби те Одлуке и на основу закључених уговора о 
стипендирању. 

Члан 3. 
 Ова Одлука о измени основне Одлуке ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Лапово“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-150/08-I-04 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    Небојша Милетић.с.р. 
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 На основу чл. 28. ст. 2. Закона о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 4505) и чл. 30. 
Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11. 2008.год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ПРИХВАТА СЕ иницијатива за оснивање Туристичке организације регије 
Шумадија (ТОРШ), за подручје локалних самоуправа Града Крагујевца и општина: 
Баточина, Лапово, Кнић, Рача и Топола, са оснивачким улогом општине Лапово од 5% у 
односу на остале осниваче. 
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Члан 2. 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово – Драган Златковић да потпише 
Уговор о оснивању Туристичке организације регије Шумадије. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном  доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-148/08-I-04 

 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                           Небојша Милетић,с.р. 
 107. 
 Скупштина општине Лапово на основу чл. 52. и 53. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 62/03, 62/04) и чл. 30. Статута општине 
Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), на седници одржаној дана 
14.11. 2008. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЛАПОВО 
Члан 1. 

 За чланове Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово, именују 
се: 
 А) Испред јединице локалне самоуправе: 
 1. ПЕТАР ДМИТРИЋ, С.Марковића 4 
 2. ДОБРИВОЈЕ КУМРИЋ, М.Обилића 29. 
 3. СЛАВИЦА ЗЛАТКОВИЋ, Вука Караџића 4 
 
 Б) Из реда запослених: 
 1. МАЈА ЈОВАНОВИЋ, наставник енглеског језика 
 2. ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, наставник географије 
 3. СЛАВКА КАДИЋ, наставник разредне наставе 
 
 Б) Из реда родитеља: 
 1. ЗОРАН МИЛИСАВЉЕВИЋ, В.Бојовића 13 
 2. ГОРДАН СТАНОЈЛОВИЋ, Карађорђева 243. 
 3. ЈАСНА ЈОВАНОВИЋ, Његошева 10. 
 
 Чланови Школског одбора бирају се на мандатни период од 4 године. 
 Права и дужности именованих у Школском одбору утврђена су Законом о основама 
система образовања и васпитања и Статутом. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-139/08-I-04 

 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 Небојша Милетић,с.р. 
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108. 
На основу чл. 77. став 1. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана („Службени гласник РС“, бр. 36/91,79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), чл. 32. ст. 1. тачка 8. 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 14.11. 
2008. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Центра за социјални рад општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/07), врше се следеће измене: 
 

- У члану 3, став 2.“улица Ратника Солунског фронта бб“, мења се и сада гласи 
„улица Његошева бр. 25“. 

- Члан 10. мења се и гласи: 
 „За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад именује се: 

Др. РАТКО ЈОВАНОВИЋ, из Крагујевца, ул. Владимира Роловића бр.  17/52, 
ЈМБГ2410945720019“ 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-156/08-I-04 

 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                             Небојша Милетић,с.р. 
 109. 

На основу члана 45. и 50. Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС бр.47/03 
и 34/06), члана 30. Статута општине Лапово, (''Сл.гласник општине Лапово'' бр. 5/08 и 
7/08) и  иницијативе Предузећа ''Архиплан'' д.о.о. из Аранђеловца, у име инвеститора 
„Форма Идеале“ из Крагујевца, од 07.11.2008.г. Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 14.11. 2008.г. донела  је  
    
          О   Д   Л   У   К   У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

''РАДНА ЗОНА 1 – ДРУГА ФАЗА''  У ЛАПОВУ 
             Члан 1. 

Приступа се изради Програма за израду урбанистичког плана ''Радна зона 1 - друга 
фаза'' у Лапову, на локацији дефинисаној са северне стране комплексом предузећа ГИК „1. 
мај“ Лапово у већем делу и границом донетог Плана детаљне регулације „Радна зона 1 у 
Лапову“ у мањем делу, са источне стране, коридором аутопута Е-75, деоница Београд-
Ниш, са јужне стране, реком Лепеницом и са западне стране, коридором железничке пруге 
Београд-Ниш. 
           Члан 2. 

Циљ израде Програма је израда урбанистичког плана ''Радна зона 1 – друга фаза'' у 
Лапову. 

           Члан 3. 
Инвеститор израде Програма за  израду урбанистичког плана ''Радна зона 1 – друга 

фаза'' у Лапову  је  Предузеће ''ФОРМА ИДЕАЛЕ'' д.о.о. Крагујевац, улица Индустријска 
бб. 
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Општинска управа Лапово и обрађивач ће о трошку инвеститора обезбедити 
потребне подлоге, услове и сагласности јавних и других организација, неопходних за 
израду Програма за израду урбанистичког плана ''Радна зона 1 – друга фаза'' у Лапову.  
     Члан 4. 

Израду Програма за потребе израде урбанистичког плана ''Радна зона 1 - друга 
фаза'' у Лапову, инвеститор је уступио Предузећу „АРХИПЛАН“ д.о.о. Аранђеловац као  
овлашћеном предузећу које испуњава услове из члана 50. Закона о планирању и изградњи. 
     Члан 5. 

Предузеће „АРХИПЛАН“ д.о.о. Аранђеловац ће урадити Програм за израду 
урбанистичког плана ''Радна зона 1 – друга фаза'' у Лапову,  до 15.12.2008.г. и исти 
доставити Комисији за планове општине Лапово ради прибављања мишљења у поступку 
који предходи доношењу Одлуке о изради одговарајућег урбанистичког плана. 
     Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а има се објавити у ''Службеном 
гласнику општине Лапово''. 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                 Број:  020-152/08-I-04    
                               
           ПРЕДСЕДНИК 
                               Небојша Милетић,с.р. 
 110.            

Скупштина општине Лапово, на основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи   
(''Службени гласник РС'' бр.129/07),  члана 3. Одлуке о јавним и некатегорисаним  
путевима на територији општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово''  бр.5/07), Одлуке 
о доношењу Плана детаљне регулације „Радна зона 1 у Лапову“ („Сл.гласник општине 
Лапово“ бр.6/08.) и члана 30. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ 
бр.5/08 и 7/08) на седници одржаној дана  14.11.2008.г. донела је 
 
    О   Д    Л    У    К    У 
     
                     Члан 1. 

Укида се својство некатегорисаних  путева  за кп.бр.11613/3, површине 0.51,40 ха, 
кп.бр. 11618, површине 0.07,61 ха, кп.бр.  11369, површине 0.07,72 ха и 13877, површине 
0.10,82   КО Лапово,  које се воде у зк.ул.бр.СПЗ II  КО Лапово као јавно добро путеви. 

 Члан 2. 
 Својство некатегорисаних путева укида се из разлога некоришћења у сврху 
приступа пољопривредном земљишту, обзиром да су Одлуком СО Лапово о доношењу 
Плана детаљне регулације „Радна зона 1 у Лапову“ („Сл.гласник општине Лапово“ 
бр.6/08.) наведне парцеле предвиђене за изградњу индустријских објеката у обухвату 
Радне зоне 1 у Лапову, а уз предходно прибављену сагласност управљача, ЈП  за 
урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Нови Век'' Лапово бр.220-2-95/08 
од 11.10.2008.г.  
     Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 

 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
    Бр. 020-151/08-I-04 
         
        ПРЕДСЕДНИК 
               Небојша  Милетић,с.р. 
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 111. 
 На основу члана 43. ст. 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр4. 
129/07) и чл. 31. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 14.11.2008. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 На Предлог Административно-мандатног одбора Скупштине општине Лапово од 
07.11.2008.године, Скупштина општине Лапово констатује да је ЗОРАНУ МАЈСКОМ 
одборнику Скупштине општине Лапово, Изабран са изборне листе „СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА  - Томислав Николић“, престао мандат одборника даном 
подношења оставке. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-140/08-I-04 

 
                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                               Небојша Милетић,с.р. 
 112. 
 На основу члана 43. ст. 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр4. 
129/07) и чл. 31. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 14.11.2008. године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
 На Предлог Административно-мандатног одбора Скупштине општине Лапово од 
07,11.2008.године, потврђује се мандат одоборнику БРАНКУ ДОЖУДИЋУ из Лапова ул. 
Стевана Сремца бр. 19. са Изборне листе „СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  - 
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ“. Лапово. 

Члан 2. 
 Мандат одборника БРАНКА ДОЖУДИЋА, траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-141/08-I-04 
 
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                   Небојша Милетић,с.р. 
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 113. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи Програм рада Основне школе „Светозар 
Марковић“ Лапово из Лапова за школску 2008/2009. годину као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-142/08-I-04 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
 114. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи Програм образовно-васпитног рада Средње 
школе Лапово из Лапова за школску 2008/2009. годину као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-143/08-I-04 

 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                  Небојша Милетић,с.р. 

 115. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи Програм  рада Установе за децу предшколског 
узраста „Наша младост“ Лапово  за школску 2008/2009. годину као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-145/08-I-04 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
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 116. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Предшколски Програм Установе за децу предшколског 
узраста „Наша младост“ Лапово  за школску 2008/2009. годину као у материјалу. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-144/08-I-04 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                  Небојша Милетић,с.р. 

 117. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада за 2009. годину КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово 
као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-146/08-I-04 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
 118. 
 На основу члана 39. и 40. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08) и чл. 4. Одлуке о образовању сталних радних тела („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
14.11.2008. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
 Разрешавају се дужности чланови Одбора за буџет и финансије Скупштине 
општине Лапово: 
 ЧЕДОМИР ЈАНКОСКИ, из Лапова ул. Јаше Продановића бр. 4. и 
 МАРКО ДИЛИЋ, из Лапова ул. Кнеза Милосава Лаповца бр. 16. 

Члан 2. 
 За чланове Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Лапово, именују се: 
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 ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ из Лапова, ул. Лава Толстоја бр. 61. и 
            МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ, из Лапова, ул. Његошева бр. 20. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-153/08-I-04 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 

 119. 
 На основу члана 39. и 40. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08) и чл. 4. Одлуке о образовању сталних радних тела („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
14.11.2008. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ШУМАРСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
 Разрешавају се дужности чланови Одбора за пољопривреду, шумарство и заштиту 
животне средине Скупштине општине Лапово: 

МИЛОШ МАРКОВИЋ, из Лапова, ул. Карађорђева бр .81 и 
САША ТОМИЋ, из Лапова, ул. Косовских јунака бр. 81. 

Члан 2. 
 За чланове Одбора за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине 
Скупштине општине Лапово, именују се: 
 СЛАВИША ПОПАДИЋ, из Лапова, ул. В.Бојовића бр. 9. и 
 ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ, из Лапова, ул. Николе Тесле бр. 3. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-155/08-I-04 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
 120. 
 На основу члана 39. и 40. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08) и чл. 4. Одлуке о образовању сталних радних тела („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
14.11.2008. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ,  

ПРИВРЕДУ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТАНОСТИ  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
 Разрешава се дужности члан Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне 
делатности Скупштине општине Лапово ГОРАН ЗДРАВКОВИЋ из Лапова, ул. 
Карађорђева бр. 37/1. 
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Члан 2. 
 За члана Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности Скупштине 
општине Лапово именује се СЛАВИША ПОПАДИЋ, из Лапова, ул.В.Бојовића бр. 9.  

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-154/08-I-04 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
 121. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност да Општина Лапово се учлани у Националну алијансу за 
локални економски развој (НАЛЕД) из Београда, у категорију МЕДИУМ, почев од 
01.01.2009. године са чланарином у износу од 1.500 ЕВРА, у динарској противвредности 
на дан плаћања. 

Члан 2. 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово, ДРАГАН ЗЛАТКОВИЋ, да 
потпише Уговор о учлањењу и остала пратећа документа. Драган Златковић ће бити и члан 
Скупштине НАЛЕДА.  

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-149/08-I-04 

 
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
 122. 
 На основу чл. 32. тач.16. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07) и члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
5/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11. 2008.год., донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ  

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
            Овом Одлуком одређују се распоред, почетак и завршетак радног времена у 
одређеним делатностима на територији општине Лапово (у даљем тексту: радно време). 

Члан 2. 
 Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у коме угоститељски, 
трговински и занатски објекти и други, морају бити отворени. 
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Члан 3. 
 Угоститељским објектом, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се објекат за 
смештај (хотел, мотел, пансион,туристички апартман и сл.) и објекат за пружање услуга 
исхране и пића, односно исхране или пића. 

Члан 4. 
 Радно време утврђено овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу у објекат или 
другом видном месту унутар објекта, у коме се обавља делатност из чл. 2. ове Одлуке. 
 Предузетник или привредно друштво који при промету алкохолних пића која се 
користе на лицу места, даје алкохолна пића очигледно пијаном лицу или малолетном лицу 
које није навршило 16. година живота, чини прекршај из чл. 11. Закона о јавном реду и 
миру („Сл.гласник РС“, бр.51/92, 101/05). 
 Упозорење о прекршају из претходног става овог члана, мора бити истакнуто на 
видном месту унутар објекта у којима се обаља угоститељска и трговинска делатност. 
 Рад у објекту у коме се обавља угоститељска, трговинска или занатска делатност, 
мора бити организован тако да се не ремети кућни, комунални и јавни ред и мир, у складу 
са прописима који уређују ове области. 
 О одржавању реда из претходног става овог члана дужан је да се стара предузетник, 
односно одговорно лице привредног друштва, који обавља делатност у једном од објеката 
из става 1. овог члана. 
 Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати. 
 

2. УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 
Члан 5. 

 Угоститељски објекти морају бити отворени сваког радног дана, са почетком 
радног времена у интервалу од 07 до 09 часова и завршетком радног времена до 24 часа. 
 За објекте из става 1. овог члана, петком и суботом, одређује се завршетак радног 
времена до 02 часа следећег дана. 
 Почетак радног времена угоститељског објекта одређује власник – корисник 
угоститељског објекта, а у складу са ст. 1. и 2. овог члана. 
 Забрањује се постављање звучника на објекту и око објекта како би се извођење 
музичког програма у затвореном простору ширило ван тог простора. 

Члан 6. 
 Из распореда радног времена одређеног у чл. 5. ове Одлуке, изузимају се: 
 а) угоститељски објекти типа ноћни бар, који морају да испуњавају услове 
прописане Законом о туризму („Сл.гласник РС“, бр.45/05), Правилником о техничким 
мерама и условима за звучну заштиту зграда („Сл.лист СФРЈ“, бр. 35/70), Правилником о 
дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 54/92) и Правилником о 
разврставању минималним условима и категоризацији угоститељских објеката 
(„Сл.гласник РС“, бр. 66/94, 3/95, 31/05), 
 б) угоститељски објекти у оквиру тржишних центара, робних кућа и других 
трговинских објеката, могу да раде у складу са радним временом објекта у коме обављају 
делатност. 

Члан 7. 
 За угоститељске објекте типа: ноћни бар, диско бар, коцкарнице-кладионице са 
рулетом, дансинг бар, кабаре и сличне врсте барова, који испуњавају услове утврђене 
законом, одређује се радно време сваког дана најкасније од 22 до 05 часова, у складу са чл. 
6. под а. Ове Одлуке, уз поседовање доказа (Решење о комуналној такси за ту врсту 
делатности). 

Члан 8. 
 У случају организовања свечаности затвореног типа  угоститељски објекти могу уз 
одобрење надлежног органа Општинске управе, радити до 02 часа. 
 Одобрење из претходног става овог члана, издаје се угоститељском објекту, на 
захтев његовог предузетника-привредног субјекта, или закупца, који је поткрепљен 
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захтевом да се ради о посебној свечаности, уз плаћање комуналне таксе у складу са 
Одлуком о локалним комуналним таксама. Такође, о продуженом радном времену, 
власник или закупац или привредни субјекат, дужан је да обавести Полицијску станицу 
Лапово и инспекцијску службу. 

Члан 9. 
 Радно време утврђено чл. 5. ове Одлуке неће се примењивати у случају прославе 
новогодишњих празника. 

Члан 10. 
 Баште угоститељских објеката могу бити отворене и радити сваког дана, у време 
одређено из чл. 5. ове Одлуке. 

Члан 11. 
 Радно време угоститељских објеката у зони аутобуске и железничких станица 
одређују се у складу са радним временом станица, уколико су станице власници наведених 
објеката или их издали у закуп. 
 

3.ТРГОВИНСКИ И ЗАНАТСКИ ОБЈЕКТИ 
Члан 12. 

 Продавнице прехрамбених производа морају бити отворене сваког дана од 06 до 21 
час, или двократно од 06 до 12 часова и од 17 до 21 час, недељом од 06 до 12 часова, а 
могу радити и од 06 до 24 часова, осим уколико врше промет алкохолних пића, у ком 
случају могу радити до 22 часа. 

Члан 13. 
 Продавнице непрехрамбених призвода морају бити отворене сваког дана најмање 
од 08 до 16 часова, или двократно, у зависности од потребе. 
 Суботом и недељом, продавнице непрехрамбених производа могу бити отворене у 
време одређено у ст. 1. овог члана. 

Изузетно бензинске пумпе и пумпе бутан гаса од 06 до 21 час, а могу радити и  
дуже, док рад недељом је дозвољен  са истицањем радног времена. 

Радно време објекта за забаву (држање билијара, видео игре, кладионице без 
коцкарских справа, итд.)  

може бити најкасније до 24 часа, с тим што почетак радног времена  одређују сами. 
 Радно време за остале непоменуте делатности из овог члана (банке, апотеке, 
туристичке агенције, итд.) прописују оснивачи, односно власници или закупци истих с тим 
да дужина радног времена не може бити мања од законом прописаног недељног радног 
времена.  

Члан 14. 
 Продавнице на пијацама морају бити отворене сваког дана од 7 до 15 часова, а 
недељом такође од 7 до 15 часова, обзиром да је пијачни дан, а могу и дуже. 
 

1. РАДНО ВРЕМЕ У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА У 
ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА. 

Члан  15. 
 У дане државних празника и верских празника (Св.Тројице, Дана 
Преподобномученице – Трнове Петке – Славе општине Лапово, и у дане вашара 
Св.Врачева и Св.Стевана), могу бити отворени: 
 - Угоститељски објекти у време одређено чл. 5. ст.2. ове Одлуке, 

- Продавнице прехрамбених производа у време одређено чл. 12. т.13. ове Одлуке, 
- Бензинске пумпе и пумпе бутан гаса радиће у време одређено чл.13.  ове Одлуке. 
                                                          Члан 16. 
Радно време у трговинским, угоститељским објектима, предвиђено чл. 5. 12. и 13. 

ове Одлуке, у случају несташице електричне енергије и увођења мера штедње електричне 
енергије, као и због наступања евентуалних поремећаја на тржишту услед недостатака 
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одређене врсте робе и недостатака енергетског горива, усклађује се са мерама за 
превазилажење одређеног стања. 

Члан 17. 
У случају наступања елементарних и других већих непогода, када није могуће 

обављати поједине делатности из чл. 1. ове Одлуке, исте се неће обављати док такве 
околности трају. 

Члан 18. 
Општинско веће општине Лапово, својим актом одређује који објекти и у које 

време морају бити отворени, када наступе околности из чл. 16. и 17. ове Одлуке. 
 
2. НАДЗОР 

          Члан 19. 
 Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа општине Лапово-
Одељење за инспекцијске послове. 
 Радници органа унутрашњих послова, а посебно Полицијска станица Лапово, код 
уочавања непридржавања ове Одлуке, обавештава о уоченим неправилностима 
инспекцијске органе, у виду службене белешке, коју доставља на даљи рад надлежној 
инспекцијској служби. 

       Члан 20. 
 Одбор за безбедност и саобраћај Скупштине општине Лапово прати примену 
одредаба ове Одлуке са становишта утицаја њене примене на малолетничку деликвенцију, 
болести, зависности и јавни ред и мир на подручју општине Лапово, и о донетим 
закључцима обавештава Општинско веће и иницира предузимање законом и одлукама 
Скупштине општине Лапово и другим актима прописаних мера код надлежних органа. 

 
 6.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
 Новчаном казном од 5.000 динара  до 50.000.00 динара казниће се за прекршај 
правно лице: 

1. ако не истакне на улазу у објекат, или на другом видном месту објекта почетак и 
завршетак радног времена, утврђен овом Одлуком (чл. 4. ст. 1.), 

2. ако не истакне на видном месту у објекту упозорење из чл. 4. ст. 2. и 3. ове Одлуке, 
3. ако се не придржава истакнутог распореда, почетка и завршетка радног времена у 
складу са чл. 12. и 13. Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу  
новчаном казном од 250  до 25.000 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
2.500 до 25.000 динара. 
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 200.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице: 

1. ако се не придржава одредба чл. 4. ст.2. ове Одлуке, 
2. ако се не придржава радног времена и забране из чл. 5, 7. и 8. ове Одлуке. 
За прекршај из претходног става ове Одлуке, казниће се и одговорно лице у правно 

лицу, новчаном казном од 250 динара до 20.000,00 динара, а предузетник новчаном казном 
од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара. 

 
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 Сва правна лица и предузетници дужни су да ускладе распоред, почетак и 
завршетак радног времена са овом Одлуком, у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 
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Члан 23. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

Члан 24. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да ваажи Одлука о радном времену у 
одређеним делатностима на одређеним пословима на територији општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“,  бр. 21/92, 7/99 и Одлука број 020-60/01-03). 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-147/08-I-04 
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                 
                                                                      Небојша Милетић,с.р. 

 123. 
 На основу члана 4. Одлуке о оснивању Савета за младе („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 7/08), Савет за младе на седници одржаној 11.10.2008. године, донео 
је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 За Председника Савета за младе Скупштине општине Лапово, изабран је 
АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ, из Лапова, ул. Београдска бр. 3. 

Члан 2. 
 За заменика Председника Савета за младе Скупштине општине Лапово, 
изабран је ДАРКО МУЈКОВИЋ, из Лапова ул. Кнеза Милосава Лаповца бр. 34. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у („Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

САВЕТ ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-125/08-I-04 

 
                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                            Небојша Милетић,с.р. 

124. 
 На основу члана 17. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08), Одбор за урбанизам, привреду и 
ванпривредне делатности СО Лапово, на седници одржаној 13.10.2008. године, донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 За Председника Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности 
Скупштине општине Лапово, изабран је МИРОСЛАВ СОЛУНАЦ из Ласпова, ул. 
Солунска бр. 78. 

 
Члан 2. 

 За заменика Председника Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне 
делатности СО Лапово изабран је БОЈАН СТОЈКОВИЋ, из Лапова, ул. Солунска бр. 
55. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 



19.11.2008.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   8   - страна 14 
 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

БРОЈ: 020-126/08-I-04 
 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 
 125. 
 На основу чл. 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 5/08 и 7/08) и чл. 5. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08), Административно мандатни 
одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 07.11.2008. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 
Члан 1. 

 Одлука Административно мандатног одбора Скупштине општине Лапово, број 020-
85/08-I-04, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08), у члану 1. „мења се и нови 
текст гласи: 
 „Накнаде за рад одборника у Скупштини општине Лапово, износе 2.500,00 динара, 
у нето износу, по присуству седници.“ 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и важиће од 01.12.2008. године, и објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
БРОЈ: 020-135/08- I-04 

 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     Дејан Којанић,с.р. 
 126. 
          На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06 и 63/06), члана 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима 
(„Сл.гласник РС“, /бр. 44/08), чл. 39. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08) и чл. 5. Одлуке о образовању сталних радних тела 
Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08), 
Административно мандатни одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 
07.11. 2008. год. донео је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, 

НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
 У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим 
примањима изабраних и постављених лица у органима општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08) у члану 11. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
 „Коефицијент за обрачун постављених лица које поставља Председник општине, за 
Помоћника Председника општине за област економског развоја и међународних уговора 
износи 14,85. 
 Коефицијент утврђен из става 1. овог члана увећава се по основу сложености и 
одговорности за 30%. 
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Члан 2. 
 Ова Одлука о допуни основне Одлуке, ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 

АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНИ ОДБОР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-133/08-I-04 
 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Дејан Којанић,с.р. 

 127. 
На основу чл.46.ст.4.Закона о локалним изборима /“Службени гласник 

РС“,бр.129/07/, чл.30., а у вези са чл.31.ст.6. Статута општине Лапово /“Службени гласник 
општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, и чл.101. ст.5.и 6. Пословника о раду Скупштине 
општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, бр.4/08/, Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној  14.11.2008.год., донела је  
 

О Д Л У К У  
1/Александру Петровићу, Драгану Солунцу и Саши Живићу, Скупштина општине Лапово 
није донела Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине општине Лапово, због 
подношења оставки коју је, у њихово име предала Српска радикална странка-Шумадијски 
окружни одбор СРС-Крагујевац, као подносилац изборне листе „Српска радикална 
странка-Томислав Николић“општине Лапово, са које им је мандат и додељен. 
 
2.Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 
3.Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Крагујевцу, у року од 
48.часова од дана доношења Одлуке. 
 

   О б р а з л о ж е њ е  
Правни основ за доношење ове Одлуке  садржан је у одредбама чл. 63.Пословника о раду 
Скупштине општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“,бр.4/08/, којим је 
уређено да се акта Скупштине општине Лапово израђују на основу изворника записника о 
раду седнице на којој су донети и чл. 46.ст.4.Закона о локалним изборима /“Службени 
гласник  РС“, бр.129/07/, којим је утврђено да је Скупштина  дужна да о оставци која је 
поднета између две седнице, одлучи на првој наредној седници. 
 
Чланом 47.ст.1.Закона о локалним изборима утврђено је да  подносилац изборне листе и 
кандидат за одборника, односно одборник, могу закључити Уговор којим ће регулисати 
међусобне односе и предвидети право подносиоца изборне листе да, у име одборника 
поднесе оставку на функцију одборника у Скупштини јединице локалне самоуправе. 
 
Председник Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке –Крагујевац, 
Наташа Јовановић, предала је 23.09.2008.год. Председнику Скупштине општине Лапово 
бланко оставке на мандат одборника Александра Петровића, Драгана Солунца и Саше 
Живића, овлашћења и уговоре , закљученим између наведених чланова СРС, кандидата за 
одборнике Скупштине општине Лапово и Српске радикалне странке. 
 
Уговорима о регулисању међусобних односа закљученим између подносиоца Изборне 
листе-„Српске радикалне странке Томислав Николић“, чије је овлашћено лице Наташа 
Јовановић из Крагујевца и кандидата за одборнике у Скупштини општине Лапово и 
Александра Петровића, Драгана Солунца и Саше Живића, дана 23.05.2008.год. и овереним 
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пред Општинским судом у Крагујевцу ОВ III-479/08, ОВ III-476/08 и ОВ III-478/08, дато је 
овлашћење подносиоцу Изборне листе да преда оставку  на функције наведених  
одборника ОВ бр.1567/08, ОВ бр.1559/08 и ОВ бр.1565/08, све од 
23.05.2008.год.Општинског суда у Баточини,  
 
Како је у складу са чл.47.ст.5.Закона  подносилац Изборне листе стекао право да слободно 
располаже мандатом наведених одборника са којима је закључио Уговоре, тако да 
самостално одлучује да ли ће се реализовати овлашћења које је добио и одређује време  
када ће то учинити, СРС , је као подносилац то и учинила. 
 
Дана 23.09.2008.године,наведени одборници поднели су Скупштини општине Лапово 
повлачење оставки, које су појединачно поднели, на функције одборника које су стављене 
на располагање Српској радикалној странци, којом повлаче бланко оставке на функције 
одборника у Скупштини општине Лапово а које се налазе у поседу Српске радикалне 
странке у којој је наведено да повлаче бланко оставке  јер су урађене против њихове воље, 
да не производе правно дејство, јер су уговори закључени под принудом и да изјавама 
раскидају уговоре. 
 
Како је чл.46.ст.4.Закона о локалним изборима Скупштина дужна да одлучи, у случају 
подношења оставки између две седнице, о поднетим оставкама на првој наредној седници, 
као и да је чл.49.истог Закона утврђено да је на одлуку Скупштине  о потврђивању, 
односно престанку мандата, допуштена жалба Окружном суду, Скупштина општине 
Лапово је на седници одржаној 14.11.2008.год. разматрала захтеве Српске радикалне 
странке за активирање оставки за престанак мандата одборника Скупштине општине 
Лапово:Александра Петровића, Драгана Солунца и Саше Живића, са свим поднетим  и 
наведеним документима и са 4.гласова ЗА, 4.гласова ПРОТИВ и 20.гласова УЗДРЖАНИХ, 
од 28.присутних одборника, није имала Законом и Пословником прописану већину, 
односно потребан број гласова ЗА, те није донела Одлуку о престанку мандата наведених 
одборника, због подношења оставки коју је у њихово име предала Српска радикална 
странка, као подносилац изборне листе „Српска радикална странка-Томислав Николић“, са 
које су мандати и додељени. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
     Број: 020-102/08-1-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                         Небојша Милетић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 

Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
 

1. 
Одлука о измени Одлуке о додели стипендија и једнократне помоћи најуспешнијим 
ученицима и студентима виших школа, основних и магистарских студија на територији 
општине Лапово 

 
1 

2. Одлука о прихватању иницијативе за оснивање туристичке организације регије Шумадија 1 
3. Одлука о именовању чланова Школског одбора ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 2 
4. Одлука о измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  3 
5. Одлука  о приступању изради Програма за израду УП „Радна зона 1-2 фаза“ у Лапову 3 
6. Одлука о укидању својства некатегорисаних путева по Уговору друштва „Кроношпан“ 4 
7.  Одлука о престанку мандата одборника Зорана Мајског 5 
8. Одлука о потврђивању мандата одборника Бранка Дожудића 5 
9. Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм рада ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 

10. Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм рада Средње школе Лапово 6 
11. Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм рада Установе за децу „Наша младост“ 

Лапово 
6 

12. Одлука о давању сагласности на Предшколски Програм Установе за децу предшколског 
узраста „Наша младост“ Лапово 

7 

13. Одлука о давању сагласности на План рада за 2009. годину КТЦ-а „Стефан Немања“ 
Лапово 

7 

14.  Одлука о разрешењу и избору члана одбора за буџет и финансије СО Лапово 7 
15. Одлука о разрешењу и избору члана Одбора за пољопривреду, шумарство и заштиту 

животне средине СО Лапово  
8 

16. Одлука о разрешењу и избору члана Одбора за урбанизам, привреду, ванпривредне 
делатности СО Лапово 

8 

17. Одлука о давању сагласности да се Општина Лапово учлани у НАЛЕД 9 
18. Одлука о радном времену  9 
19.. Одлука о избору Председника и заменика Председника Савета за младе СО Лапово 13 
20. Одлука о избору Председника и заменика Председника Одбора за урбанизам, привреду и 

ванпривредне делатности СО Лапово 
13 

21. Одлука о измени Одлуке о накнади за рад одборника СО Лапово 14 
 

22. 
Одлука о допуни Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и 
другим примањима изабраних, именованих и постаљених лица у органима општине 
Лапово 

 
14 

23. 
. 

Одлука о неактивирању оставке одборника Драгана Солунца, Саше Живића и Александра 
Петровића 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  
  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 
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