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155.          

На основу члана 51а, став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19), члана 8. Одлуке о главном урбанисти општине Лапово (“Службени гласник 

општине Лапово” бр.7/15) и члана 37. тачка 17. Статута општине Лапово (“Службени 

гласник општине Лапово” бр. 2/19), Скупштина општине Лапово је на седници одржаној 

18.10.2019. године, донела  

 

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 Именује се Ивановић Наташа, дипл. инж. архитектуре, запослена у ЈП “Урбанизам-

Крагујевац” из Крагујевца, са лиценцама Инжењерске коморе Србије бр.100 0181 11, 200 

0143 03 и 300 3338 03, за главног урбанисту општине Лапово, на период од четири године. 

Члан 2. 

 Именована је по функцији и председник Комисије за планове Општине Лапово. 

Члан 3. 

 Именована није на сталном раду у општини Лапово, а накнаду за рад остварује у 

складу са Одлуком о образовању Комисије за планове општине Лапово. 

Члан 4. 

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

општине Лапово”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-212/19-I-04      

 

                                                                                  ЗАМЕНИК   ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                      Дејан Којанић,ср. 

156.         

            

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 37. 

Статута Oпштине Лапово (“Сл.гласник Општине Лапово” бр. 2/19), Скупштина општине Лапово је 

на седници одржаној 18.10.2019. године, донела  

  

О   Д   Л   У   К   У 

    О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

        Члан 1. 

Образује се Комисија за планове општине Лапово у следећем саставу: 

1. Ивановић Наташа, дипл.инж.арх., на предлог надлежног министарства, председник 

2. Голубовић Весна, дипл. инж.грађ., заменик председника, испред локалне самоуправе 

3. Ђуровић Вук, дипл.инж.арх., на предлог надлежног министарства, члан 

4. др Ђорђевић Дејан, дипл.пр.пл., на предлог надлежног министарства, члан 

5. Петровић Иван, дипл.ел.инж., члан, испред локалне самоуправе 

6. Лазаревић Срето, дипл.грађ.инж., члан, испред локалне самоуправе 

7. Илић Оливера, дипл.инж.арх., члан, испред локалне самоуправе 

8. Ковачевић Жељко, дипл.инж.пр.планирања, члан, испред локалне самоуправе                                                        

9. Миловановић Милан, дип.инж.арх., члан, испред локалне самоуправе 

 

Секретар Комисије је Петровић Момчило, дипломирани правник. 
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Члан 2. 

Задатак Комисије је обављање стучних послова у поступку израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и 

Законом, као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. 

Комисија према потреби може ангажовати одређено стручно лице као спољњег сарадника. 

 

       Члан 3. 

Комисија се образује за период од 4 године. 

 

       Члан 4. 

Висина накнаде за рад чланова Комисије предложених од стране надлежног  министарства 

по једној одржаној седници износи 20% од износа просечне републичке нето зараде према 

подацима за последњи месец објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

Председнику Комисије који је и главни урбаниста општине Лапово припада накнада у 

висини од 25% од износа просечне републичке нето зараде према подацима за последњи месец 

објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије'', по свакој одржаној седници. 

Секретар и чланови Комисије именовани испред локалне самоуправе, добијају накнаду за 

рад у Комисији, за сваку одржану седницу, у висини од по 5.000,00 дин. 

Висина накнаде за ангажовање спољњег сарадника је иста као и за чланове Комисије које је 

именовала локална самоуправа. 

Накнада за рад Комисије биће исплаћивана из буџета општине Лапово. 

 

       Члан 5. 

 Ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Лапово о образовању Комисије за 

планове  (''Службени гласник општине Лапово'' бр.7/15,1/18, 3/18, 5/18, 11/18 и 6/19). 

 

        Члан 6. 

Ова Одлука ступа на даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Лапово''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-213/19-I-04      

 

                                                                                     ЗАМЕНИК   ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                  Дејан Којанић,ср. 

157.         

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

РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 27. став 10. и члана 

28. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/14, 

104/16 –др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), и члана 37. тачка 36. Статута Oпштине 

Лапово (“Службени гласник општине Лапово” бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово је на 

седници одржаној   18.10.2019. године, донела  

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРЕНОС ПРАВА СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО БЕЗ НАКНАДЕ  

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком покреће се поступак за пренос права својине на непокретностима у 

својини Републике Србије  у јавну својину општине Лапово, без накнаде, и то: 

      - катастарске парцеле 8819 КО Лапово, ЛН број 10781, пољопривредно земљиште, 

површине 0.6381 ха, на којима право коришћења има „Железнице Србије“ А.Д. Београд, 



24.10.2019                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   1   - страна 4 

 

      - катастарске парцеле 8291/3 КО Лапово, ЛН број 915, градско грађевинско 

земљиште, површине 0.0402 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура 

Железнице Србије“ А.Д. Београд, 

      - катастарске парцеле 8346 КО Лапово, ЛН број 915, градско грађевинско земљиште, 

површине 0.0342 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура Железнице 

Србије“ А.Д. Београд, 

      - катастарске парцеле 8347/2 КО Лапово, ЛН број 915, градско грађевинско 

земљиште, површине 0.0726 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура 

Железнице Србије“ А.Д. Београд, 

      - катастарске парцеле 235/7 КО Лапово, ЛН број 915, остало земљиште, површине  

0.0260 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. 

Београд, 

      - катастарске парцеле 8817/2 КО Лапово, ЛН број 915, остало земљиште, површине 

0.3115 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. 

Београд, 

      - катастарске парцеле 8820 КО Лапово, ЛН број 915, пољопривредно земљиште, 

површине 0.2041 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура Железнице 

Србије“ А.Д. Београд, 

      - катастарске парцеле 8821 КО Лапово, ЛН број 915, пољопривредно земљиште, 

површине 0.2756 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура Железнице 

Србије“ А.Д. Београд, 

      - катастарске парцеле 8822/1 КО Лапово, ЛН број 915, остало земљиште, површине 

0.1477 ха, на којима право коришћења има „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. 

Београд. 

Члан 2. 

На основу ове Одлуке, Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-

комуналне послове Општинске управе општине Лапово покренуће поступак преноса права 

својине на непокретности у јавној својини Републике Србије  у јавну својину општине 

Лапово без накнаде, пред Републичком дирекцијом за имовину. 

 

Члан 3. 

          Уговор о преносу права јавне својине на непокретностима, описаним у члану 1. ове 

Одлуке, којим ће се ближе уредити права и обавезе између Републике Србије и општине 

Лапово, у име општине Лапово, закључиће председник општине Лапово. 

 

Члан 4. 

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

општине Лапово”. 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-214/19-I-04     

 

                                                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                       Дејан Којанићср. 

158.  

На основу члана 44. став 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр. 72/2009, 13/16 и 

30/16-испр.) и члана 37. тачка 10. и тачка 53. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 

дана  18.10.2019. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену финансијског плана Културно-туристичког 

центра „Стефан Немања“ Лапово за 2019. годину , коју је Управни одбор установе усвојио 

на седници одржаној дана 24. септембра 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 44. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на 

програме рада и годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач, као 

и у члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива установе и 

организације у области предшколског образовања, васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о 

мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине  на 

основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и даје 

сагласност на програм рада корисника буџета.             

                  Управни одбор Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово је, у 

складу са чланом 38. Статута Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово,  на 

седници одржаној 24. септембра 2019. године донео Одлуку о I измени финансијског плана 

Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово за 2019. годину, у складу са 

Првим ребалансом Одлуке о буџету општине Лапово за 2019. годину.  

       Имајући у виду да је  I Измена финансијског плана Културно-туристичког 

центра „Стефан Немања“ Лапово за 2019. годину усвојена у складу са законом и циљевима 

оснивања установе, доноси се одлука као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-215/19-I-04       

                                                                                     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                  Дејан Којанић,ср.  

159. 
На основу члана 44. став 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр. 72/2009, 13/16 и 

30/16-испр.) и члана 37. тачка 10. и тачка 53. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 

дана 18.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену финансијског плана Културно-туристичког 

центра „Стефан Немања“ Лапово за 2019. годину , коју је Управни одбор установе усвојио 

на седници одржаној дана 24. септембра 2019. године . 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
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О б р а з л о ж е њ е: 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на 

програме рада и годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач, као 

и у члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива установе и 

организације у области предшколског образовања, васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о 

мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине  на 

основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и даје 

сагласност на програм рада корисника буџета.             

                  Управни одбор Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово је, у 

складу са чланом 38. Статута Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово,  на 

седници одржаној 24. септембра 2019. године донео Одлуку о II измени финансијског 

плана Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово за 2019. годину, у складу са 

Другим ребалансом Одлуке о буџету општине Лапово за 2019. годину.  

       Имајући у виду да је  II Измена финансијског плана Културно-туристичког 

центра „Стефан Немања“ Лапово за 2019. годину усвојена у складу са законом и циљевима 

оснивања установе, доноси се одлука као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-216/19-I-04 

       

                                                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                  Дејан Којанић, ср.  

160. 
На основу члана 21. Пословника о раду Скупштине општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, број 5/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 

дана  18.10.2019. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО  

 

      I – Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 

за избор члана Општинског већа општине Лапово, у следећем саставу: 

 

1.   Марија Голубовић - председник  

2.   Јелена Михајловић                                            

     3.   Александра Петровић 

 

         II – Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 21. Пословника о раду 

Скупштине општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, број 5/19), којим 

је утврђен начин образовања Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања, односно да се Комисија образује од по једног најмлађег одборника са три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини, које бира 
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Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, као и да 

председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије. 

 

Најмлађи представници напред наведених изборних листа, који су истовремено и 

прихватили учешће у раду комисије, су :  

- Марија Голубовић, рођена 1988.  године,  

- Јелена Михајловић,  рођена 1992.  године,  

- Александра Петровић, рођен 1986.  године.  

На основу изнетог донетo је решење као у диспозитиву. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                                Број: 020-217/19-I-04                                                                                       

                                                  

                                                                                ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                       Дејан Којанић,ср. 

161.  

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/2018), члана 37. тачка 

16. и члана 56. став 4. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 

2/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној  дана  18.10.2019. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

  Члан 1. 

 На  предлог Председника општине Лапово, тајним гласањем, за члана Општинског 

већа општине Лапово, изабран је: 

 

- Марко Рајић  из Лапова, ул. Светог Саве бр. 69. 

                                                                   

                                                                   Члан 2. 

 Нови члан Општинског већа општине Лапово, неће бити на сталном раду и 

оствариваће право на накнаду за рад, у складу са актом којим се уређује накнада за рад 

чланова Општинског већа.                                                             

                                                                         Члан 3. 

             Мандат новог члана Општинског већа општине Лапово траје до истека мандата 

постојећег сазива Скупштине општине Лапово, односно до настанка случајева утврђених 

одредбама Закона о локалној самоуправи. 

 

                                                                         Члан 4. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“.                                                      

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-218/19-I-04      

                                                                           

                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                           Дејан Којанић,ср.    


