
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XXII        БРОЈ  15     ЛАПОВО,    03. новембар 2016.  год. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. 

126. 

На основу  члана 5. Одлуке  о образовању Савета за здравље општине Лапово 

(„Сл.Гласник општине Лапово“ бр.12/16), Савет за здравље општине Лапово, на седници 

одржаној дана 18 .10.2016. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

Члан 1. 

Овим правилником се, у складу са Одлуком о образовању Савеза за здравље  општине 

Лапово бр.020-118/16-I-04  од 25.07.2016.год.  уређује начин рада Савета за здравље 

општине Лапово  (у даљем тексту: Савет), а посебно: 

1. конституисање Савета; 

2. избор и разрешење председника и заменика председника Савета; 

3. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин 

остваривања; 

4. радна тела Савета; 

5. поступак доношења аката; 

6. седница Савета; 

7. поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената; 

8. разматрање извештаја саветника права пацијената; 

9. извештавање о раду Савета за здравље у области заштите права пацијената; 

10. јавност рада Савета; 

11. обављање стручних, административних и других послова за Савет. 

I  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА 

Члан 2. 

Прву седницу Савета сазива Председник скупштине  општине Лапово, а председава 

најстарији члан. 

Савет је конституисан избором председника и заменика председника Савета на првој 

седници. 

II  ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

Члан 3. 

Савет има председника и заменика председника који се бирају већином гласова свих 

чланова Савета. 

Члан 4. 

Предлог кандидата за председника и заменика председника Савета може поднети сваки 

члан Савета, усмено на седници. 

О кандидатима за председника, односно заменика председника гласа се редоследом 

подношења предлога. 
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Члан 5. 

Ако приликом гласања за избор председника и заменика председника Савета предлог 

кандидата не добије потребну већину или ако од два кандидата ниједан не добије потребну 

већину гласова, изборни поступак се понавља. 

Члан 6. 

Након што је изабран, председник Савета преузима председавање Саветом и даље води 

седницу. 

Члан 7. 

Председник и заменик председника Савета могу бити разрешени дужности и пре истека 

времена на које су бирани, образложеним предлогом најмање једне трећине чланова 

Савета. 

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА 

Члан 8. 

Председник Савета: 

1. представља и заступа Савет; 

2. сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, председава седницама Савета и потписује 

одлуке Савета; 

3. стара се о извршавању одлука Савета; 

4. сарађује с скупштинским телима општине Лапово, општинском Управом општине 

Лапово, посебно Саветником за заштиту права пацијената, Републичким фондом за 

здравствено осигурање и другим телима из подручја везаних за здравље и питања здравља; 

5. информише јавност о раду Савета; 

6. стара се о подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената и едукацији 

пацијената о прописима у области здравствене заштите; 

7. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења 

рада саветника права пацијената и стара се о импелемнтацији; 

8. обавља и друге послове које му повери Савет. 

Председник Савета за свој рад одговара Савету. 

Члан 9. 

Заменик председника Савета замењује председника Савета у случају његове спречености 

или одсутности и обавља послове из делокруга председника Савета које му повери 

председник Савета. 

Члан 10. 

Члан Савета има права и дужности: 

1. да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и да учествовује у 

њиховом раду; 

2. да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга; 

3. да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета и о њему 

одлучује; 

4. да предлаже доношење закључка, препоруке, мишљења, односно предлога мера из 

делокруга Савета; 

5. да тражи и добије податке и обавештења од Општинске управе општине Лапово 

потребне за обављање дужности члана Савета; 
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6. да буде биран и прихвати избор у раднe групе/стручне тимове Савета; 

7. доприности подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената;  

8. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења 

рада саветника права пацијената и стара се о имплементацији; 

Члан 11. 

Члан Савета има право од предлагача да тражи обавештење о темама које су на дневном 

реду седнице и друга обавештења која су му потребна као члану Савета. 

Објашњења у вези с темом, члан Савета може тражити и од председника Савета, 

председника радног тела Савета и Општинске управе општине Лапово ако је Савет 

надлежан за тему која је на дневном реду седнице Савета. 

Члан 12. 

О присуствовању чланова Савета седницама Савета и радних тела води се евиденција. 

IV  РАДНА ТЕЛА САВЕТА 

Члан 13. 

Савет може оснивати сталне и повремене раднe групе/стручне тимове за ужа подручја 

деловања. 

Актом о оснивању радног тела одређују се назив, састав и делокруг радног тела. 

Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката те друга питања која су на дневном 

реду Савета и о њима дају мишљења и предлоге. 

Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања, 

односно израде предлога поједине одлуке. 

V  ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА 

Члан 14. 

 Савет за здравље у вршењу послова из своје надлежности доноси закључке, 

препоруке, мишљења. 

Ако овим пословником није друкчије одређено, право подношења предлога аката има 

сваки члан Савета и стално радно тело Савета. 

Предлог се подноси председнику Савета у писаном облику. 

Члан 15. 

Акта  Савета потписује председник Савета. 

Члан 16. 

Пословник о раду Савета и програм рада Савета за сваку календарску годину објављују се 

на огласној табли и интернет презентацији општине Лапово www.lapovo.rs. 

VI СЕДНИЦА САВЕТА 

Члан 17. 

Седнице Савета сазива председник Савета најмање једанпут месечно. 

Позив за седницу доставља се члановима Савета накасније пет дана пре одржавања 

седнице. 

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за здравље и 

бригу о здрављу и друге особе које одреди Председник Савета. 

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, материјал о којем ће се водити 

расправа и записник са претходне седнице. 

 

http://www.lapovo.rs/
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Члан 18. 

Пре утврђивања дневног реда прихвата се записник претходне седнице Савета. 

Дневни ред седнице Савета предлаже Председник Савета. 

Члан 19. 

Седници Савета председава Председник Савета, а у случају његове одсутности или 

спречености заменик председника Савета. 

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из појединих подручја 

везаних за младе и бригу о младима и друге особе које су позване на седницу Савета. 

Председник Савета даје и одузима реч члановима Савета и другим учесницима, 

редоследом којим су се пријавили, при чему првенство има члан Савета. 

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба да говори кратко и у вези с предметом 

расправе, не понављајући оно што је већ речено. 

Ред на седници Савета одржава Председник Савета. 

Члан 20. 

Савет може одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а одлучује 

већином гласова присутних чланова, ако овим пословником није друкчије одређено. 

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о: 

1. доношењу Пословника о раду Савета; 

2. избору и разрешењу председника и заменика председника Савета; 

3. приговору о повреди појединачних права пацијената; 

4. извештајима саветника права пацијената; 

5. програму рада Савета. 

О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе.         

Члан 21. 

Савет по правилу одлучује јавним гласањем чланова, дизањем руку чланова Савета, који 

се изјашњавају “за” предлог, “против” предлога или се “уздржавају” од гласања. 

                                                                     Члан 22. 

О раду на седници Савета води се записник, који потписују Председник Савета и 

записничар. 

                                                                     Члан 23. 

Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице; имена 

присутних и одсутних чланова Савета; имена и дужности других присутних; дневни ред 

седнице, приказ тока седнице с називима предлога о којима се расправљало и одлучивало; 

имена учесника, резултат гласања о сваком поједином предлогу и називе аката који су 

донети на седници. 

VII   ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ ПАЦИЈЕНАТА 

Члан 24. 

 Савет за здравље обезбеђује заштиту права пацијената поступајући по приговору 

пацијента или његовог законског заступника о повреди појединачних права (у даљем 

тексту -приговор), када је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника права 

пацијената.  

У разматрању приговора  локални савет за задравље поступа по процедури прописаној за 

поступање саветника за права пацијената.      
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Савет за здравље је обавезан да се у поступку по приговору придржава  прописа којима се 

уређује заштита података о личности. 

VIII РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА САВЕТНИКА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

              Члан 25. 

Савет за здравље разматра тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду 

саветника права пацијената. 

Приликом разматрања извештаја Савет за здравље може тражити од саветника права 

пацијената додатне информације и објашњења. 

Савет за здравље ће приликом давања мишљења о раду саветника права пацијената изнети 

општу оцену његовог рада са становишта заштите права пацијената, са посебним 

нагласком на предузетим мерама заштите права пацијената деце и лица са сметњама у 

развоју као и особа са менталним сметњама, општу оцену рада са становишта примене 

прописа, уочене пропусте и препоруке за његово отклањање, а такође ће предложити мере 

за унапређење заштите права пацијената.  

IX  ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

              Члан 26. 

Савет за здравље доставља једном годишње извештај о раду Скупштини општине Лапово 

и министарству надлежном за послове здравља. 

Извештај садржи нарочито број и структуру приговора, општу оцену рада установа и 

приватне праксе за које је водио поступке по приговору са становишта примене прописа у 

раду, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале. 

Извештај обавезно садржи делове о стању у области заштите права пацијената деце и лица 

са сметњама у развоју, као и особа са менталним сметњама. 

Извештај може да садржи иницијативу за измену или доношење појединих прописа ради 

отклањања недостатака и ефикаснијег рада. 

                                                                   Члан 27. 

У циљу информисања и остваривања потребне сарадње, као и унапређења заштите права 

пацијената Извештај из члана 26. доставља се Заштитнику грађана. 

X ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 28. 

Рад Савета је јаван. 

Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад Савета, а ради 

потпунијег и тачнијег информисања јавности о раду Савета, могу се давати службене 

изјаве и одржавати конференције за новинаре. Извештаји о раду и активности локалног 

савета за здравље би требали бити доступни на званичној веб страници локалне 

самоуправе.  

Службене изјаве о раду Савета даје Председник Савета или члан Савета кога он овласти. 

XI СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

Члан 29. 

Стручне, административне, техничке и друге послове за Савет обавља стручна служба за 

скупштинске послове. 
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XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  30. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

Овај правилник објавити на огласној табли и интернет презентацији општине Лапово 

www.lapovo.rs. 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 110- 5  /16-I-04 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                          Срђан Мујковић,ср. 

127. 

На основу члана 39. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ 

бр.8/12, 13/12 и 3/13) и члана 8. ст.1. Одлуке о образовању Савета за здравље општине 

Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.12/16), Савет за здравље општине Лапово на 

седници одржаној дана 18 .10.2016.год. донео је 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

За председника Савета за здравље општине Лапово изабран је др Срђан Мујковић 

, именован испред Дома здравља Лапово. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово.“ 

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-147 /16-I-04 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

  Сандра Петровић Златковић,ср. 

128. 

На основу члана 39. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ 

бр.8/12, 13/12 и 3/13) и члана 8. ст.1. Одлуке о образовању Савета за здравље општине 

Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.12/16), Савет за здравље општине Лапово на 

седници одржаној дана 18 .10.2016.год. донео је 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

За Заменика председника Савета за здравље општине Лапово изабран је др 

Александра Петровић, именована испред Дома здравља Лапово. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово.“ 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                    Број: 020- 148 /16-I-04        

                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Срђан Мујковић,ср. 

http://www.lapovo.rs/
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129. 

На основу члана 2.став 1. тачка 17. и члана 13. Одлуке о општинском већу 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) и члана 25. и 27. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 13/16), Општинско веће општине Лапово  на 

седници одржаној дана 26.10.2016. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

 

I -  ОДОБРАВА СЕ  Председнику Општине Лапово, закључење Уговора са Центром за 

производњу привредних публикација-Привредног регистра региона.  

 

II – Предмет уговора је  привредно умрежавање општине Лапово у регионалну мрежу свих 

локалних самоуправа Cefta  зоне. 

 

III – Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-154 /16-III-04 

        

                       ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Ивковић,ср. 

130. 

На основу члана 2.став 1. тачка 17. и члана 13. Одлуке о општинском већу 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) и члана 25. и 27. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 13/16), Општинско веће општине Лапово  на 

седници одржаној дана 26.10.2016. године, донело је 

ОДЛУКУ 

 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за изградњу водоводне мреже у ул.Ковачичкој, намењену за 

потребе прикључења садашњих и будућих инвеститора у Радној зони 1 . 

   

II   Послови изградње водоводне мреже из поглавља I ове Одлуке поверавају се ЈКСП 

„Морава“ Лапово. 

 

III    Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                       Број: 020- 165/16-III-04       

                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Славољуб Ивковић,ср. 

131. 

На основу члана 8. Одлуке о стимулисању и награђивању ученика и студената са 

територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 13/15), 

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној  26 .10.2016.године, донело  је 

 

Р Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

НОВЧАНИХ НАКНАДА – СТИМУЛАЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за спровођење Конкурса за доделу новчаних накнада – 

стимулација најуспешнијим ученицима и студентима са територије општине Лапово за 

2016/2017. годину у следећем саставу: 
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 1.  Бојан Стојановић         -    Председник 

 2.  Мирела Раденковић     -     члан  

 3.  Александар Петровић  -     члан 

            Комисија ће све одлуке доносити концензусом. 

Члан 2. 

 Комисија се именује са задатком да прикупи и размотри поднете пријаве кандидата, 

сачини Ранг листу у складу са критеријумима утврђеним конкурсом за доделу стимулација 

за школску 2016/2017. годину и достави извештај о резултатима конкурса са предлогом 

Одлуке о додели новчане накнаде - стимулације Општинском већу општине Лапово. 

Члан 3. 

 Комисија ће Извештај са предлогом Одлуке Општинском већу доставити најкасније 

8 дана од истека рока за пријаве на конкурс. 

Члан 4. 

 Ово Решење  објавити  у „Службеном гласнику оштине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 157 /16-III-04 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Ивковић,ср. 

132. 

На основу одредаба члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС '' бр. 129/07 и 83/14 и др.закон) и члана 30.став 1.тачка 4. Статута Општине 

Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина 

Општине Лапово, на седници одржаној дана 31.10.2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 

Општина  Лапово приступа изради Стратегије одрживог развоја општине Лапово за 

период од 2017. до 2021. године (у даљем тексту: Стратегија). 

Члан 2. 

Циљ израде Стратегије је да се обезбеди одржив друштвено економски развој 

општине Лапово, кроз континуитет процеса стратешког планирања усмереног на 

уједначавање развоја и ангажовање локалних ресурса, широке грађанске партиципације и 

укључења свих релевантних чинилаца, а тиме унапређујући квалитет живота свих грађана. 

Члан 3. 

У циљу спровођења ове Одлуке образује се Радна група  за израду  Стратегије у 

следем саставу: 

1. Слађан Станисављевић-помоћник председника општине-Координатор 

2. Александар Поповић-координатор КЗМ,Лапово-члан  

3. Милош Жугић-просветни инспектор,Лапово-члан 

4. Гордана Мркаљ-директор КТЦ”Стафан Немања”,Лапово-члан 

5. Данијела Вулићевић-в.д. директор Општинске библиотеке“Слово”-члан 

6. Драгана Милисављевић-директор ПУ“Наша Младост”-члан 

7. Голубовић Срђан-референт матичне службе канц. за рурални развој-члан 

8. Коцић Дејан-директор општег,правног и кадр. сектора ЈКСП”Морава”,-члан 

9. Јовица Кнежевић-директор ком. –тех. сектора ЈКСП”Морава”,Лапово -члан 

10. Катарина Кањевац-директор ЈКСП”Морава”,Лапово-члан 

11. Божидар Кандић-гр.техничар ЈП”Нови Век“-члан 

12. Ненад Миладиновић-диретор Средње школе,Лапово-члан 

13. Славица Томић-директор основне школе”Светозар Марковић”-члан 

14. Марина Спасојевић-ком.инсп. и инсп. за заштиту жив.средине-члан 
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15. Сандријела Златковић-дипл.психолог-приправник ЦСР,Лапово-члан 

16. Драгана Голубовић Прешић-помоћник дир. Дома здравља,Лапово-члан 

17. Марко Миличић – дипл.правник-члан 

18. Јелена Тирнанић- геодетски техничар-геометар-члан 

19. Светлана Велисављевић –дипл.правник-члан 

20. Александар Ђорђевиђ – дипл.економиста-члан 

21. Марија Џонић – приватни предузетник-члан 

22. Слободан Милановић- приватни предузетник-члан 

 

Члан 4. 

             Приликом израде Стратегије Радна група ће се посебно руководити следећим 

приоритетима и то: 

- приоритет 1: Обезбедити повољну климу за развој пољопривреде и привреде 

базиране на сектору малих и средњих предузећа и систему образовања који 

одговара потребам привреде. 

- приоритет 2: Развити инфраструктуру уз поштовање принципа очувања животне 

средине и подизање капацитета локалне самоуправе и пратећих институција ради 

ефикаснијег привлачења инвестиција и стварање нових радних места. 

- приоритет 3: Унапредити ниво услуга здравствене и социјалне заштите. 

- приоритет 4: Формирати и развити атрактивне културне, спортске и туристичке 

садржаје уз ефикасно коришћење локалних природних ресурса, кроз инвестирање у 

младе и подизање њихових капацитета.  

-  

Члан 5. 

Техничку подршку у процесу израде Стратегије ће пружити Регионална Агенција за 

економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац. 

 

Члан 6. 

Рок за израду предлога Стратегије је 28.02.2017. године, а рок за усвајање 

Стратегије је 31.03. 2017 .године. 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Број:020-167/16-I-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Бобан  Миличић,ср. 

133. 

 На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и 

члана 30. Статута Општине Лапово (“Службени гласник Општине Лапово”, број 8/12, 

13/12 и 3/13), на предлог Општинског већа Општине Лапово, по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове Општине Лапово, бр.350/7/16/02  од 14.10.2016.г., и 

мишљењу надлежног органа бр.501-12/2016-IV-03 од 20.10.2016.г. да није потребна израда 

стратешке процене итицаја на животну средину наведеног плана, Скупштина Општине 

Лапово, је на седници одржаној  31.10.2016. године, донела   
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ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„Обухват бр.10.  Плана генералне регулације за грађевинско подручје Општине 

Лапово“ 

 

Назив плана 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Обухват бр.10. Плана генералне 

регулације за грађевинско подручје Општине Лапово“, у даљем тексту План детаљне 

регулације. 

Оквирна граница Плана детаљне регулације 

Члан 2. 

Прелиминарном границом графичког дела Плана детаљне регулације обухваћен је простор 

дела државног пута  IIA реда бр.158. који се поклапа са ул. Карађорђевом у Лапову, почев 

од реке Лапенице до границе са Општином Баточина, као и простор оивичен са истока 

железничком пругом, са севера реком Лепеницом, а са југа и запада границом Општине 

Баточина. 

  

Прелиминарном границом обухваћене су целе катастарске парцеле број: 13992, 13993/2, 

13993/3, 13993/4, 14000/1, 14000/2, 13995/5, 13995/6, 13995/3, 13995/8, 13996/2, 13996/3, 

13994/1, 13994/5, 13994/3, 13995/2, 13996/1 и 13996/4, све у КО Лапово, оквирне површине 

обухвата 3.18,90 ха.  

 

Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће 

се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта Плана детаљне 

регулације.  

 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ са прелиминарном границом обухвата Плана 

детаљне регулације.  

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја  

и списак потребних подлога за план 

Члан 3.  

Плански основ за израду је План генералне регулације за грађевинско подручје Општине 

Лапово („Службени гласник Општине Лапово”, број 15/15). 

 

За потребе израде Плана детаљне регулације, користиће се катастарско-топографски план, 

оверен од стране РГЗ-СКН Лапово.  

 

Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора  

из важеће планске документације 

Члан 4.  

Предмет обраде Плана детаљне регулације је детаљна планска разрада обухвата, потребна 

за плански основ код прибављања грађевинских дозвола.  

 

Визија и циљ израде Плана детаљне регулације 

Члан 5.  

Основни циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за издавање 

одговарајућих дозвола, у складу са условима надлежних институција. 
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Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора  

и коришћења земљишта 

 

Члан 6. 

Планом детаљне регулације, предвидеће се планска и саобраћајна решења која ће 

омогућити изградњу нових објеката у обухвату Плана, као и могућност прикључења на 

државног пута  IIA реда бр.158. који се поклапа са ул. Карађорђевом у Лапову.   

 

Начин финансирања израде планског документа,  

назив носиоца израде и рок за израду 

 

Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне регулације сноси подносилац иницијативе за израду 

Плана, Привредно друштво “D&N SANI” из Лапова, ул. Карађорђева бр.2б. 

 

Носилац израде је Општинска управа Општине Лапово, а обрађивач Плана детаљне 

регулације је Пројектни биро “Младеновић 1995” д.о.о. Лапово, ул. Његошева бр.9/4.  

 

Рок за израду износи 45 дана за фазу материјала за рани јавни увид, од дана доношења ове 

Одлуке и 30 дана за фазу нацрта Плана детаљне регулације, не урачунавајући време 

потребно за спровођење законске процедуре.  

 

Место и начин обављања јавног увида 

 

Члан 8. 

Материјал и Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни увид и јавни 

увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину 

излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање раног 

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

изградњи.  

 

Члан 9. 

За потребе израде Плана детаљне регулације, није потребна израда Стратешке процене 

утицаја на животну средину, на основу претходно обављеног поступка о одлучивању, 

сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник 

РС”, број 135/2004 и 88/2010). 

 

Члан 10. 

План детаљне регулације израдиће се у три (3) истоветих примерка у штампаном 

(аналогном) и у дигиталном облику и два (2) примерка аналитичко-документационе 

основе, у штампаном (аналогном) и у дигиталном облику. 

Члан 11. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лапово”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-170/16-I-04 

 

            П р е д с е д н и к                                                                                                                                                             

                                                               Бобан Миличић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и 

стамбено-комуналне делатности 

Бр: 350-7/16-02 

Датум: 21.10.2016.г. 

ЛАПОВО 

 Општинска управа Лапово- Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-

комуналне делатности, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), члана 46. ставови 8. и 9. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09,-81/09, 64/10,24/11,1121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14 и 145/14),у вези самосталног члана 134. Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.132/14), члана 2. и 18. Одлуке о 

општинској управи („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/12), а по прибављеном мишљењу 

надлежног органа бр.501-12/2016-IV-03 од 20.10.2016.г., доноси  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

Да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације  

  „Обухват бр.10. Плана Генералне регулације за грађевинско подручје Општине 

Лапово“ 

 

 1.   Не израђује се стратешка процена утицаја на животну средину за потребу израде 

Плана детаљне регулације „Обухват бр.10. Плана Генералне регулације за грађевинско 

подручје Општине Лапово“. 

 2. Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

       О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

  Пројектни биро „Младеновић 1995“ Лапово, поднео је захтев-иницијативу у 

име инвеститора Привредног друштва “D&N SANI” из Лапова, ул. Карађорђева бр.2б., за 

доношење Одлуке о изради ПДР-а  „Обухват бр.10. Плана генералне регулације за 

грађевинско подручје Општине Лапово“, а из разлога стварања планског основа за 

добијање грађевинске дозволе за изградњу пословних објеката. 

 У поступку доношења Одлуке о изради ПДР-а „Обухват бр.10. Плана генералне 

регулације за грађевинско подручје Општине Лапово“ прибављено је мишљење надлежног 

органа бр. бр.501-12/2016-IV-03 од 20.10.2016.г. да није потребна израда стратешке 

процене утицаја на животну средину наведеног плана, а због релативно мале површине 

обухвата. 

 Циљ израде плана је стварање услова за адекватно саобраћајно решење и планског 

основа за добијање грађевинских дозвола. 

 Имајући у виду мишљење надлежног органа, а на основу члана 9. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), 

донесено је Решење као у диспозитиву.   

Доставити:       - СО Лапово,  

 - обрађивачу, 

   - архиви. 

Начелник,                                 

Петровић Момчило,     

дипл.правник 
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135.        
На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана 30. Статута 

Општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово”, број 8/12, 13/12 и 3/13), на 

предлог Општинског већа Општине Лапово, по претходно прибављеном мишљењу 

Комисије за планове, бр.350-9/16-02 од 14.10.2016.г., и Мишљењу надлежног органа 

бр.501-13/2016-IV-03 од 20.10.2016.г. да није потребна израда Стратешке процене утицаја 

на животну средину, у поступку израде овог Плана, Скупштина Општине Лапово, је на 

седници одржаној  31.10.2016. године, донела    

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Назив плана 

Члан 1. 

Приступа се изради  Прве Измене и допуне Плана генералне регулације за грађевинско 

подручје Општине Лапово, у даљем тексту: Прве Измене и допуне Плана генералне 

регулације.  

Оквирна граница Измене и допуне Плана генералне регулације 

Члан 2. 

Прелиминарном границом графичког дела Прве Измене и допуне Плана генералне 

регулације обухваћен је део коридора сервисне саобраћајнице, између осовинских тачака 

О308 и О310 (који је предмет дислоцирања). 

 

Прелиминарном границом обухваћене су целе катастарске парцеле број: 10846, 10847/1, 

10847/2, 10848, 10855/3, 10856/1, 10856/4, 10856/5, 10856/6, 10861/2, 10862/2, 11626, 

11627/3, 11629/1 и 11631/2, и делови катастарских парцела брoj 10888/2 и 11589/1, све у 

КО Лапово, оквирног обухвата око 4 хектара.  

 

Граница Прве Измене и допуне Плана генералне регулације је дефинисана као 

прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и 

верификације нацрта Прве Измене и допуне Плана генералне регулације.  

 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ са прелиминарном границом обухвата Прве 

Измене и допуне Плана генералне регулације.  

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја  

и списак потребних подлога за план 

Члан 3.  

Плански основ за израду Прве Измене и допуне Плана генералне регулације је Просторни 

план Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово”, број 8/11). 

 

За потребе Прве Измене и допуне Плана генералне регулације, користиће се расположиви 

катастарски план, оверен од стране РГЗ-СКН Лапово.  

 

Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора  

из важеће планске документације 

Члан 4.  

Предмет обраде у Првој Измени и допуни Плана генералне регулације је измена трасе 

сервисне саобраћајнице, између осовинских тачака О308 и О310.  
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Првом Изменом и допуном Плана генералне регулације, извршиће се и усклађивање 

садржине предметног планског документа, сходно чл. 130. став 3. Измене и допуне Закона 

о планирању и изградњи  (“Сл.гласник РС”, бр. 132/2014).  

Визија и циљ израде Прве Измене и допуне Плана генералне регулације 

Члан 5.  

Основни циљ израде Прве Измене и допуне Плана генералне регулације је стварање 

планског основа за издавање одговарајућих дозвола, у складу са условима надлежних 

институција. 

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора  

и коришћења земљишта 

Члан 6. 

Првом Изменом и допуном Плана генералне регулације, првенствено ће се извршити 

измена у саобраћајном решењу дела коридора сервисне саобраћајнице (у зони и окружењу 

кп.бр. 10855/3 КО Лапово), планиране паралелно аутопуту Е-75, између осовинских тачака 

О308 и О310, западно од коридора предметног аутопута, у складу са претходним условима 

управљача државног пута. У току усклађивања планског документа, на основу ажурираних 

података и услова надлежних институција, извршиће се и остале промене, сходно издатим 

подацима и условима.  

Начин финансирања израде планског документа,  

назив носиоца израде и рок за израду 

Члан 7. 

Средства за израду Прве Измене и допуне Плана генералне регулације сноси Привредно 

друштво за производњу, промет и услуге “БАКИ” д.о.о. из Крагујевца, са седиштем у ул. 

Краљевачког батаљона бр. 129-131. 

Носилац израде је Општинска управа Општине Лапово, а обрађивач Плана детаљне 

регулације је “Архиплан” д.о.о. Аранђеловац.  

Рок за израду износи 45 дана за фазу материјала за рани јавни увид, од дана доношења ове 

Одлуке и 30 дана за фазу нацрта Прве Измене и допуне Плана генералне регулације, не 

урачунавајући време потребно за спровођење законске процедуре.  

Место и начин обављања јавног увида 

Члан 8. 

Материјал и Нацрт Прве Измене и допуне Плана генералне регулације биће изложен на 

рани јавни увид и јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за 

планове. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном 

листу. Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са 

Законом о планирању и изградњи.  

Члан 9. 

За потребе израде Прве Измене и допуне Плана генералне регулације, није потребна 

израда Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно обављеног 

поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 

Члан 10. 

Прва Измена и допуна Плана генералне регулације израдиће се у три (3) истоветих 

примерка у штампаном (аналогном) и у дигиталном облику и два (2) примерка 

аналитичко-документационе основе, у штампаном (аналогном) и у дигиталном облику. 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лапово”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:  020-169/16-I-04  

                                                             П р е д с е д н и к                                  

Бобан Миличић,ср.                                          
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и 

стамбено-комуналне делатности 

Бр: 350-9/16-02 

Датум: 21.10.2016.г. 

ЛАПОВО 

 Општинска управа Лапово- Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-

комуналне делатности, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), члана 46. ставови 8. и 9. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09,-81/09, 64/10,24/11,1121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14 и 145/14),у вези самосталног члана 134. Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.132/14), члана 2. и 18. Одлуке о 

општинској управи („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/12), а по прибављеном мишљењу 

надлежног органа бр.501-13/2016-IV-03 од 20.10.2016.г., доноси  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

Да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за израду „Прве 

измене и допуне Плана генералне регулације за грађевинско подручје Општине 

Лапово“ 

 1.      Не израђује се стратешка процена утицаја на животну средину за потребу 

израде „Прве измене 

и допуне Плана Генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово“. 

 2.     Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

       О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Привредно друштво „Архиплан“ д.о.о. Аранђеловац, као обрађивач плана поднео је 

захтев за доношење Одлуке о изради Прве измене и допуне ПГР-а, у име инвеститора 

Привредног друштва за производњу, промет и услуге “БАКИ” д.о.о. из Крагујевца, са 

седиштем у ул. Краљевачког батаљона бр. 129-131., а из разлога бољег искоришћења 

сопствене парцеле за изградњу и стварања планског основа за добијање грађевинске 

дозволе за изградњу пословних објеката. 

 У поступку доношења Одлуке о изради „Прве измене и допуне ПГР-а за 

грађевинско подручје Општине Лапово“ прибављено је мишљење надлежног органа бр. 

бр.501-13/2016-IV-03 од 20.10.2016.г. да није потребна израда стратешке процене утицаја 

на животну средину наведеног плана, а због релативно мале површине обухвата. 

 Циљ израде плана је стварање услова за боље искоришћење грађевинске парцеле и 

стварање планског основа за добијање грађевинске дозволе. 

 Имајући у виду мишљење надлежног органа, као и да је за израду ПГР-а већ рађена 

стратешка процена утицаја на животну средину, а на основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), донесено је 

Решење као у диспозитиву.   

Доставити:     - СО Лапово,  

 - обрађивачу, 

   - архиви. 

 Начелник, 

                                                                                       Петровић Момчило, дипл.правник 
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  137.                                                                

На основу члана 20. Закона о улагањима (''Службени гласник РС'', број 89 / 15), 

члана 20. став 1. тачка 39. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14 и др.закон), чл.30.  Статута општине Лапово 

(''Службени гласник општине Лапово'', број 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине 

Лапово, на седници одржаној дана 31.10.2016.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ  

ЗА ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Канцеларији за локални економски развој општине 

Лапово, (у даљем тексту: Канцеларија за локални економски развој). 

Канцеларија за  локални екомски развој оснива се у оквиру Општинске управе 

општине Лапово. 

 

Седиште Канцеларије за локални економски развој је у Лапову, у ул. Његошевој бр. 

25 a. 

Члан 2. 

 Средства за оснивање и почетак рада Канцеларије за локални економски развој биће 

обезбеђена  у буџету општине Лапово. 

Члан 3. 

Надлежности Канцеларије за локални економски развој: 

1. Испитивање мишљења, потреба и информисање локалних привредних субјеката 

2. Припрема финансијских подстицаја за локални економски развој 

3. Израда нацрта и аката од утицаја на локални економски развој, 

4.  Стварање и одржавање базе података значајних за  пословање постојеће привреде и 

привлачење потенцијалних инвеститора , 

5. Учествовање у изради пројеката према НИП-у 

6. Праћење домаћих и иностраних конкурсе од значаја за локални економски развој  

7.  Израда пројектних предлога развојних пројеката из области пољопривреде 

8.  Контактитрање са донаторским организацијама 

9. Одржавање састанака, организација презентација, јавних расправа, састанака са 

делегацијама које посећују Општину, стварање партнерског односа 

10. Унапређење привредног амбијента 

11. Даје мишљења и припрема нацрте и предлоге одлука из области за које је основана 

12. Учествује у припреми локалних акционих планова 

Члан 4. 

Услови за избор лица које ће радити у Канцеларији за локални економски развој 

биће прописани Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Лапово, . 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лапово''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-171/16-I-04  

   

 ПРЕДСЕДНИК  

Бобан Миличић,ср. 
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138. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС '' бр. 129/07 и 83/14 и др.закон) и члана  30.став 1.тачка 21. Статута Општине 

Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина 

Општине Лапово, на седници одржаној дана  31. 10 . 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ПУНОМОЋЈА  

ЗА ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Живодар Миладиновић, адвокат из Пожаревца, 

ул.Табачка чаршија бр.5/4 ,да заступа општину Лапово у свим започетим предметима и 

поступцима пред судовима и другим државним органима ради правне заштите имовинских 

права и интереса општине,  до именовања  општинског  правобраниоца. 

II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Славољуб Ивковић, да у име 

општине Лапово, са заступником из поглавља I ове одлуке, закључи уговор којим ће се 

ближе  регулисати међусобна права и обавезе.  

III Ову   Одлуку  објавити  у "Службеном гласнику општине Лапово".  

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 168/16-I-04 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

               Бобан  Миличић,ср. 

139.                                        

 На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(«Сл.гласник РС», бр. 129/07 и 83/14 и др. закон) и  члана 30. став 1. тач.9. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина 

општине Лапово на седници одржаној дана 31.10.2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И   ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА  ЛАПОВО 

 

I     РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору Дома здравља  Лапово члан именован 

испред оснивача и то: 

-  ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ из Лапова, ул.Светозара Марковића бр.38. 

II   ИМЕНУЈУ СЕ  за члана  Управног одбора Дома здравља Лапово испред оснивача и 

то: 

- МИЉАН ПАВЛОВИЋ  из Лапова, ул.Његошева бр. 51/16.                                                                      

III    Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 172/16-I-04 

                                                               ПРЕДСЕДНИК                                                                    

   Бобан  Миличић,ср. 

140. 

На основу члана 39 Статута општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и чл.17. Одлуке о образовању сталних радних тела 

Скупштине Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 8/12) Одбор за 

пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине Општине Лапово на седници 

одржаној 03.11.2016.године донео је следећу 
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          ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

За Председника Одбора за пољопривреду,шумарство и заштиту животне средине 

Скупштине Општине Лапово, изабрана је СЛАВИЦА ЗЛАТКОВИЋ, из Лапова, одборник 

Скупштине Општине Лапово. 

Члан 2. 

За Заменика председника Одбора за пољопривреду,шумарство и заштиту животне средине 

Скупштине Општине Лапово, изабран је ИВАН ШИШКОВИЋ из Лапова, одборник 

Скупштине Општине Лапово. 

Члан 3. 

Одлуку  објавити у „Службеном гласнику општине Лапово.“ 

 

ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ , ШУМАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-173 /16-I-04 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                            ЛАПОВО 

                                                                                                      Бобан Миличић,ср. 

141. 

На основу чл. 40 став 2.Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 

бр.8/12,13/12 и 3/13) и чл. 7 Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине 

општине Лапово(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12)Одбор за 

урбанизам,привреду и ванпривредне делатности на седници одржаној 03.11.2016.године, 

донео је 

ОДЛУКУ 

 

Члан1. 

За Председника Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности, Скупштине 

општине Лапово,  изабран је  САША КРСТИЋ из Лапова,  одборник Скупштине општине 

Лапово. 

Члан2. 

За Заменика Председника Одбора  за урбанизам,привреду и ванпривредне делатности 

Скупштине општине Лапово, изабрана је ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ  из Лапова, одборник 

Скупштине општине Лапово. 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ  И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 174 /16-I-04 

                                                                                              

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                               ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                                                                     Бобан Миличић,ср. 

142. 

На основу члана 39.Статута општине Лапово»(Сл.гласник општине Лапово» бр.8/12,13/12 

и 3/13) и члана 17. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Лапово 

(«Сл. гласник општине Лапово» бр.8/12) Одбор за безбедност и саобраћај  Скупштине 

општине Лапово,на седници одржаној 03.11.2016.год. донео  
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О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

За Председника Одбора за безбедност и саобраћај Скупштине општине Лапово изабран је  

ДРАГАН СОЛУНАЦ, одборник Скупштине општине Лапово. 

                                                                                                                                        

Члан 2 

За Заменика Председника Одбора за безбедност и саобраћај Скупштине општине Лапово 

изабран је  ДАРКО ВУЈОВИЋ, одборник Скупштине општине Лапово. 

 

Члан 3. 

Одлуку  објавити у «Сл. гласнику општине Лапово». 

  

ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И САОБРАЋАЈ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-175 /16-I-04 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                        Бобан Миличић,ср. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 
 

 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Правилник о раду Савета за здравље општине Лапово. 1. 

2 Одлука о избору Председника Савета за здравље општине Лапово. 6. 

3 Одлуку о избору Заменика председника Савета за здравље општине Лапово. 6. 

4 Одлука о одобравању закључења Уговора са Центром за производњу привредних 

публикација-умрежавање општине Лапово у регионалну мрежу свих локалних 

самоуправа Cefta зоне. 

7. 

5 Одлука о давању сагласности за изградњу водоводне мреже у ул.Ковачичкој. 7. 

6 Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за доделу новчаних 

накнада-стимулација за школску 2016/2017.годину. 

7. 

7 Одлука приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Лапово. 8. 

8 Одлука о  изради Плана детаљне регулације “Обухват бр.10.ПГР за грађевинско 

подручје Општине Лапово.“ 

9. 

9 Решење да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину ПДР 

“Обухват бр.10.ПГР за грађевинско подручје општине Лапово“.  

12 

10 Одлука о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације за грађевинско 

подручје општине Лапово 

13 

11 Решење да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за 

израду“Прве измене и допуне ПГР за грађевинско подручје општине Лапово. 

15 

12 Одлука о оснивању Канцеларије за локални економски развој. 16 

13 Одлука о давању пуномоћја за заступање општине Лапово. 17 

14 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Лапово. 17 

15 Одлука о избору председника и заменика председника Одбора за 

пољопривреду,шумарство и заштиту животне средине. 

17 

16 Одлука о избору председника и заменика председника Одбора урбанизам,привреду 

и ванпривредне делатности. 

18 

17 Одлука о избору председника и заменика председника Одбора за безбедност и 

саобраћај. 

18 

 

 
 

 

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

  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 6851-363 

Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 
 

 

 


