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111.               
              На основу члана 7.  Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за
мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед напада и уједа напуштених
животиња („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/19), Општинско веће општине
Лапово, на седници одржаној  дана  15.07.2019. године, донело је

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И

ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА И УЈЕДА
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком образује се Комисија за утврђивање основаности захтева и висине
накнаде штете настале услед напада и уједа напуштених животиња (у даљем тексту:
Комисија) са задатком поступања по захтевима грађана поднетим ради накнаде штете
настале услед напада и уједа напуштених животиња на територији општине Лапово.

II – НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 2.

Комисија прикупља и разматра поднете захтеве за накнаду штете и по разматрању
поднетих захтева упућује предлог решења Председнику општине Лапово да захтев: 

1. прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади штете на
висину износа који је комисија предложила – ако је захтев основан,

2. одбије - ако је захтев неоснован,
3. одбаци - ако је захтев неблаговремен, непотпун или неразумљив

Предлог решења из става 1. овог члана мора бити образложен.

                                                                    Члан 3.
       Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог решења
Председнику општине Лапово најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева.

     Члан 4.
У сврху прибављања додатних података и утврђивања релевантних чињеница

Комисија може позивати оштећено лице, узимати изјаве од сведока догађаја и вршити
провере и консултације са надлежним установама и организацијама.

     Члан 5.
Приликом утврђивања предлога висине накнаде штете Комисија је дужна да узме у

обзир критеријуме прописане Правилником о поступку и начину решавања захтева
грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед напада и уједа
напуштених животиња, како би висина материјалне, односно нематеријалне штете била
правично одређена.

III – БРОЈ ЧЛАНОВА И САСТАВ КОМИСИЈЕ

  Члан 6.
Комисија има пет чланова у следећем саставу:
1. Радослав Павловић    - лекар
2. Драгана Спасић    - секретар СО Лапово
3. Иван Гајић – начелник Одељења за буџет, привреду и финансије
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4. Дејан Стајковић   - члан Општинског већа 
            5. Зоран Вељковић - ветеринар

Чланови Комисије ће на првој седници изабрати председника и заменика 
председника из свог састава.

Прву седницу Комисије сазива Председник Општинског већа.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.

           Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању
Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња („Службени гласник општине Лапово“, бр. 11/13, 7/14, 8/15, 14/15,
10/16, 03/17, 16/17 и 1/19).

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном гласнику Општине 

Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Број: 020-149/19-III-04

                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                                                  Бобан Миличић,ср.

112.
На основу члана 9. и 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине

Лапово“, бр 2/19) и члана 6. и 8. Одлуке о установљењу признања и награда општине
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/13), Општинско веће општине
Лапово, на седници одржаној дана  15.07.2019. године, донело је 

О Д Л У К У   О    ДОДЕЛИ  НАГРАДА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

I    НАГРАЂУЈУ СЕ противградни стрелци- ангажована лица на пословима противградне
заштите са територије општине Лапово у 2019. години, новчаним наградама у висини од
по 35.000,00 динара, због савесног обављања посла, успешних дејстава у разбијању
градоносних облака током 2019. године  и стимулације за будући рад, и то:
         - ИЛИЧИЋ ЖЕЉКО из Лапова, Ул. Карађорђева бр. 299 
           и
         - АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ  из Лапова, Ул. Станоја Главаша  бр. 1
II  За спровођење ове Одлуке, задужује се Одељење за буџет, привреду и финансије
Општинске управе општине Лапово.
III   Oдлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-150/19-III-04

ПРЕДСЕДНИК 
Бобан Миличић,ср.

113.
На основу чл.100. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник  РС“ бр.
35/2004, 36/2009, 36/2009 ,72/2009 – др.закон 43/2011 –Одлука УС и 14/16 ) чл. 14. ст. 8. и
чл. 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19),  чл. 3.
Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине у општини
Лапово („Службени гласник општине Лапово,“број 2/10), и Сагласности Министарства
заштите животне средине број: 401-00-00659/2019-02 од 10.06.2019. године Општинско
веће општине Лапово, на седници одржаној  дана 15.07.2019. године, донело је 
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 ПРОГРАМ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Члан 2. 

       Распоред коришћења средстава:

1. Сакупљање и одлагање комуналног отпада на Регионалну комунално – санитарну
депонију, средства у износу од 12.000.000,00 динара.

2. Акције уништавања крпеља, комараца, глодара и амброзије, средства у износу од
2.000.000,00 динара.

3. Планирано је суфинансирање на замени азбестних водоводних цеви, износ од
3.000.000,00 динара.

4. Уређење јавних зелених површина Општине - планирана средства у износу од
5.500.000,00 динара.

Општина Лапово ће у циљу естетског уређења јавних зелених површина општине
организовати следеће активности и то:
- сређивање постојећих јавних зелених површина и игралишта, и изградња нових 
- куповина и сађење садног материјала,
- одржавање јавних зелених површина општине.

5. Планирана је набавке опреме за огранизовано управљање чврстим отпадом (набавка и
уградња стубних металних канти, набавка мрежастих контејнера за пет амбалажу)  износ
од 150.000,00  динара. 

6. Планирано је финансирања програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији општине Лапово са посебним акцентом на мерење квалитета
ваздуха, износ од 1.000.000,00 динара.

7. Планира се издвајање средстава за образовне активности и јачање свести о потреби
заштите животне средине, износ од  500.000,00 динара.

8. Планирано је уклањање „дивљих депонија“ и превенција настанка таквих депонија -
планирана средства у износу од   1.000.000,00 динара.

9. Израда пројектне документације и/или реализација пројеката из области заштите
животне средине у износу од 8.000.000,00 динара.

10. Планирано је   чишћења корита  ,, Казанског и Липарског потока”  од комуналног
отпада(пластичног,металног и сл), шибља и растиња, износ од  2.000.000,00 динара.

       За спровођење радова из тачке 3.,4.,8. и 10. задужује се ЈКСП“Морава“Лапово.
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Члан 3.
       Финансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од прилива
средстава прикупљених у складу са наменским, уступљеним средствима а по Закону о
заштити животне средине.

Члан  4.
       Реализација програма и надзора над извршавањем уговорених обавеза спроводиће
Општинска управа општине Лапово, Одељење за буџет, привреду и финансије.

Члан.5.
       Програм објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-151/19-III-04

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                         Бобан Миличић,ср.
114.

На основу члана 40. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 4/17), и чл. 58. Статута Општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници
одржаној дана  15.07.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ одобрење на измену Финансијског плана програма Спортског савеза

општине Лапово за 2019. годину, коју је Скупштина Спортског савеза општине Лапово
усвојила на седници одржаној дана 05.07.2019. године.

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

О б р а з л о ж е њ е:
                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 40. став 1.

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 4/17),  који предвиђа да се измене у погледу одобрених средстава за
реализацију програма, могу извршити ако се не угрожава основни циљ програма и ако се
средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, као и између различитих врста
трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобитно
одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошка. Ставом 3. истог члана предвиђена је
обавеза носиоца одобреног програма да у случају измене финансијског плана програма
унапред поднесе писани захтев Општинском већу за одобрење одступања, уз додатно
објашњење, с тим да се такав захтев може поднети до 1. децембра када су у питању
годишњи програми, а за посебне програме у току реализације програма или пре утврђеног
крајњег рока за реализацију програма.
                  Скупштина Спортског савеза општине Лапово је, у складу са чланом 55. став 3.
Закона о спорту (''Службени гласник РС'' бр. 10/2016.) и чланом 34. Статута Спортског
савеза општине Лапово,  на седници одржаној 5. јула 2019. године усвојила измену
Финансијског плана програма Спортског савеза општине Лапово за 2019. годину, и исту
дана 12.07.2019. године доставила Општинском већу општине Лапово на одобрење.         

Због свега напред наведеног донето је решење као у диспозитиву.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број : 020-152/19-III-04

 
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Бобан Миличић,ср
115.

На основу члана 11. став 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу
средстава црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Лапово
(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.13/15), чл. 54. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово
(„Сл.гласник општине Лапово“ бр. 2/19) и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019. годину
(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.16/18)  а на предлог Комисије за доделу средстава црквама и
традиционалним верским заједницама на територији општине Лапово за 2019. годину, дана
09.07.2019. године  , Председник општине Лапово доноси  

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ   ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2019.

ГОДИНУ

                                                  Члан 1.
          Овим Решењем утврђује се расподела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката
цркава и традиционалних верских заједница на територији општине Лапово опредељених Одлуком
о буџету за 2019. годину („Сл.гласник општине Лапово“ бр.16/18) на позицији буџета у разделу 4-
општинска управа, програмска активност 0602-0001, економска класификација 481- дотације
невладиним организацијама, позиција 41.
          На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма цркава и
традиционалних верских заједница на територији општине Лапово у 2019. години, број 08-01/2019-
II од 18.06.2019. године, а на предлог Комисије за доделу средстава црквама и традиционалним
верским заједницама на територији општине Лапово за 2019. годину , износ од 3.000.000,00 динара
распоређује се следећем подносиоцу пријаве на Јавни конкурс:

                      1.  Назив подносиоца пријаве: Црквена општина лаповска при Храму Свете Петке у
Лапову
                        2.   Пројекат: Унапређење духовно-мисионарке делатности као и уређење
околине и побољшавање услова за рад и спољашњи изглед околине храма, порте и објеката у
околини цркве
                      3.   Износ средстава: 3.000.000,00 динара

                                                   Члан 2. 
Кори сник с р е д с т а в а и з чл ан а 1 . о в о г Решења з а кључић е Уговор о

финансирању/суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета
општине Лапово за 2019. годину са Председником општине Лапово, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе уговорних страна, а у складу са чланом 12. Правилника о начину,
поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама на
територији општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.13/15).

Члан 3.
Ово Решење је коначно и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Лапово“ и на

званичној интернет страници општине Лапово www.lapovo.rs .

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-148/19-II-04 

            
             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                      
                                                                                                                  Бобан Миличић,ср.


