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На основу члана 35. став 7. 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 Скупштине Општине Лапово, бр.350-22/17-02 од 07.02.2018.г., и
Решења надлежног органа о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину бр.501-5/18-03 од 12.02.2018.г., Скупштина Општине Лапово, је на
седници одржаној 15.03.2018. године, донела
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ОМВ ЛАПОВО СЕВЕР“ УЗ ДРЖАВНИ
ПУТ IА РЕДА БРОЈ 1А, КОД СТАЦИОНАЖЕ КМ 688+850 (км 312+440) СА ЛЕВЕ
СТРАНЕ У ПРАВЦУ РАСТА СТАЦИОНАЖЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО
ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Повод за израду плана
Изради Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом „ОМВ Лапово север“ уз
државни пут 1A реда број 1A, код стационаже км 688+850 (км 312+440) са леве стране у
правцу раста стационаже, на територији Општине Лапово, приступа се на основу Одлуке о
изради Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом „ОМВ Лапово север“ уз
државни пут IA реда број 1A, код стационаже км 688+850 (км 312+440) са леве стране у
правцу раста стационаже, на територији Општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“
бр.17/17), (у даљем тексту: План).
Иницијативу за израду Плана детаљне регулације је покренуо инвеститор, „ОМВ Србија“,
у циљу анализе предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и
преиспитивања могућности и ограничења изградње жељених садржаја у склопу комплекса.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, бр.135/04 и 88/10), Мишљења надлежног органа бр.501-39/2017-IV-03
од 26.09.2017.год и Решења Оделења за урбанизам, имовинско правне и стамбенокомуналне делатности општинске управе Општине Лапово бр.351-153/17-02 од
16.10.2017.године приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на
животну средину, који је саставни део овог Плана.
Обухват захвата земљиште у површини од 8,9 ха.
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Према ПГР-у за грађевинско подручје Општине Лапово-пречишћен текст
(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр.6/17) за постојеће станице за снабдевање горивом
“Оаза 1” и “Оаза 2”, чија локација је потврђена Просторним планом подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, може се вршити реконструкција (у постојећем
габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно)
одржавање објекта. У случају проширења садржаја, неопходна је израда плана детаљне
регулације.
Циљ израде Плана
Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи су:
Дефинисање правила грађења
Преиспитивање капацитета свих инфраструктурних прукључака за предвиђену додатну
изградњу на третираном подручју и планирану типологију изградње.
дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње објеката,
дефинисање могућности парцелације и препарцелације,
дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.
ОБУХВАТ ПЛАНА
Граница и површина простора обухваћеног у анализи

Слика 1.- Обухват ПДР-а на ортофото снимку

Предметна локација се налази на територији општине Лапово уз државни пут Iа реда на
стационажи км 688+850 (км 312+440) гледано у правцу раста стационаже.
Границом обухвата Плана захвааћене су катастарске парцеле 4369/2, 4379/8 КО Лапово, као
и део к.п.14518 КО Лапово - путна парцела у дужини која захвата улазну и излазну
саобраћајну траку прикључења комплекса ссг на државни пут Iа реда.
Укупна површина обухвата износи 8ha 84a 74m2.
У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког
прилога бр.01. Катастарско-топографски план са границом обухвата.
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ израде Плана представља:
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 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)
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Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник PC" бр. 64/15)
Одлука о изради Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом „ОМВ Лапово
север“ уз државни пут IA реда број 1A, код стационаже км 688+850 (км 312+440) са леве
стране у правцу раста стационаже, на територији Општине Лапово („Сл.гласник Општине
Лапово“ бр.17/17) (у даљем тексту: План).
А.4. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана je садржан у:
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница
Београд-Ниш („Сл.гласник РС“ бр.69/03 и 121/14)
Планом генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово-пречишћен
текст („Сл.гласник Општине Лапово“, бр.6/17)
А.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Према Плану генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лаповопречишћен текст („Сл.гласник Општине Лапово“, бр.6/17) за постојеће станице за
снабдевање горивом “Оаза 1” и “Оаза 2”, чија локација је потврђена Просторним планом
подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, може се вршити реконструкција (у
постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће
(редовно) одржавање објекта. У случају проширења садржаја, неопходна је израда плана
детаљне регулације.
За реконструкцију постојећих и изградњу нових локација, треба испунити следеће услове:
минимална површина новог комплекса је 10 ари, а минимална ширина фронта парцеле
износи 45 m (примењује се код формирања грађевинских парцела за нове локације);
тип изграђености: слободностојећи објекат на парцели;
индекс заузетости (за објекте високоградње): до 40%;
минимално 10% под зеленим површинама;
спратност објекта: П+0 (приземље са технолошки потребном висином);
најмање дозвољено растојање основног габарита слободностојећег објекта и линије
суседне грађевинске парцеле износи 3,0 m;
паркирање и гаражирање возила за потребе корисника, запослених и службених возила се
обезбеђује на сопственој грађевинској парцели; потребно је обезбедити минимално 5 (пет)
паркинг места за путничка возила, од којих је једно паркинг место за лице са посебним
потребама; паркинг места димензионисати према важећим критеријумима из ове области;
подземни резервоари за складиштење течног горива и ТНГ: подземни резервоари за течна
горива се смештају у зеленом простору или испод конструкције платоа, под условом да су
обезбеђени услови противпожарне заштите а подземни резероар за ТНГ се смешта у
зеленој површини;
ограђивање комплекса: дозвољено, осим фронталне границе, по правилима из поглавља
3.5. Општа правила грађења на грађевинском земљишту;
при пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих техничких прописа и
норматива, који важе за ову врсту објекта;
Према ППИК Аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш (Сл. гласник РС бр. 121/14)
потврђена је локација - постојећа самостална обострана смакнута бензинска станица
"Оаза 1" ("OMV", десно, km 688+650) и "Оаза 2" ("OMV", лево, km688+850), при чему је
предмет овог Плана само локација „Оаза 2“.
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Бензинске станице на
аутопуту су обавезни пратећи
с а д р ж а ј и у ко р и д о ру
аутопута и представљају
пунктове мање и средње
величине, претежно са
специјализованим
саобраћајним садржајима за
снабдевање погонским
горивом, прибором и
ре зервним деловима, за
пружање услуга оправке
возила, прања возила и др., уз
одговарајуће задовољавање
потреба (предах, узимање
хране, куповина и сл.) у току
краћег и средњег задржавања путника, са могућношћу дужег задржавања у случају
озбиљније оправке возила и пешачке везе бензинске станице са паркиралиштем или
мотелом. Бензинске станице могу бити самостални објекти или у склопу мотела.
Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација бензинских станица:
(1) функционално растојање од 20 до 30 km - обострано и наизменично размештање
самосталних бензинских станица типа I (бензинско-путничка станица) и типа II
(бензинско-сервисна станица). Уколико због размештаја постојећих бензинских станица,
проласка кроз урбане центре главног града, међународног, државног и регионалног значаја
и прилаза путним граничним прелазима није могуће испоштовати то правило, дозволиће се
одступање у смицању;
(2) бензинске станице у саставу мотела мањег су капацитета и имају основну намену
услуге гостију мотела;
(3) пожељно је обезбеђење обостраног приступа (са аутопута и са државног пута или
јавног општинског пута) где је то могуће;
(4) површина од 1,5 до 3 ha.
Тип I, бензинско-путничка станица, може да има следеће садржаје (у првој фази):
(1) зелено разделно острво, улазна и излазна коловозна трака су обавезни;
(2) пумпна станица са оријентационо 10 точионих места и то: осам за путничка возила (за
бензин, дизел, течни нафтни гас (ТНГ), компримовани природни гас (КПГ), а у
перспективи и за пуњење аутомобила на електрични погон) и два за теретна возила
(бензин, дизел, ТНГ и КПГ), са продајом осталих потрошних материјала и ситних
резервних делова за аутомобиле и др.;
(3) паркинг за 40 и више путничких возила, за 16 и више теретних возила и за четири и
више аутобуса, са потребним пролазним тракама;
(4) јавна чесма и јавни мокри чвор, по правилу у оквиру бензинске станице (мушки и
женски, за особе са инвалидитетом и родитеље са малом децом, минимум 80 m² бруто) и
привремено дневно сабиралиште смећа са станице (површина по прорачуну);
(5) табла са називом и планом бензинске станице на улазу у станицу;
(6) информативно-туристички пункт на излазу са станице (са јавним и службеним
телефоном и информацијама о непосредном окружењу и његовим мотивима, о главним
саобраћајним скретањима према градовима, бањама, туристичким дестинацијама,
природним и културним добрима и др.);
(7) служба помоћи и информација, са службеним и јавним телефоном;
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(8) ресторан са кухињом, отвореним и затвореним простором за госте, као и простором за
игру и анимацију деце;
(9) продавница опште потрошње: пиће, храна, цигарете, штампа и др;
(10) службени смештај особља ресторана и пумпне станице, свратиште инспекције,
полиције и др, нужан смештај запослених са оставом материјала, алата и др.
Тип II, бензинско-сервисна станица, може да има следеће додатне садржаје у другој
фази реализације (у односу на тип I):
(1) продавница резервних делова и опреме за најзаступљеније марке аутомобила (минимум
100 m² бруто);
(2) сервис за оправку возила (одвојено за путничка возила од камиона и аутобуса, са шлепслужбом, заклоњеним паркингом за хаварисана возила и др) лоциран на излазном делу
бензинске станице.
А.6. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
Локација обухваћена овим Планом налази се на територији Општине Лапово уз државни
пут IA реда на стационажи км 688+850 (км 312+440) гледано у правцу раста стационаже.
Подручје третирано предметним планом представља комплекст станице за снабдевање
горивом са пратећим садржајима у власништву предузећа „ОМВ Србија“ д.о.о. из Београда
. У склопу комплекса налази се продајна зграда са рестораном, дечије игралиште,
надстрешница са шест точионих места, транспарентна надстрешница, подземни
резервоари за гориво, манипулативне површине и паркинг простор за моторна и теретна
возила.
Зелене површине у склопу комплекса су уређене. Комплекс је у потпуности опремљен
инфраструктуром.
За постојећи објекат станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима је издата
употребна дозвола и парцела је у потпуности комунално опремљена.
У непосредном окружењу станице за снебдевање горивом налази се и кп.br. 4379/8 КО
Лапово која представља обрадиво пољопривредно земљиште, које није у власништву
Наручиоца Плана, те је овим Планом граница комплекса ССГ задржана у границама
катастарске парцеле у власништву инвеститора.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Опис предметне локације
Локација која је обухваћена овим Планом се налази уз државни пут IA реда, саобраћајно
веома прометна што локацију чини веома повољном за изградњу жељених садржаја.
Приступ парцели и садржајима у оквиру парцеле омогућен је са постојећих прикључака
(улаз-излаз) на државни пут IА реда. Постојећи колски улаз и излаз са парцеле се
задржавају. Унутар комплекса станице за снабдевање горивом реализован је једносмеран
систем кретања возила.
Паркирање
Тренутни број паркинг места, реализован је у складу са нормативима за паркирање и
задовољава потребе постојећег објекта станице за снабдевање горивом, како путничких
тако и теретних возила, а у складу са услугама које овакав комплекс пружа као пратећи
садржај аутопута.
Пешачки саобраћај
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Пешачки саобраћај у постојећем стању одвија се дуж површина које су намењене кретању
пешака, тротоарима и другим пешaчким стазама, као и саобраћајним површинама унутар
граница плана које истовремено служе и за кретање возила.
ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Постојећи зелени фонд у граници Плана, чине травњаци и ниска четинарска вегетација по
ободу парцеле и у жардињерама.
Зелене површине у контактној зони: уређено и неуређено пољопривредно земљиште штити се у потпуности у оквиру постојећих капацитета.
Припадајуће зелене површине у склопу осталих намена чини претежно самоникла
вегетација ниског квалитета.
У непосредном окружењу станице за снебдевање горивом налази се и кп.бр. 4379/8 КО
Лапово која представља обрадиво пољопривредно земљиште.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И РАЗВОЈЕНЕ МОГУЋНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ
Водовод и канализација
Водовод
У складу са условима ЈКП „МОРАВА“ Лапово, бр. 2589 од 29.11.2017. године утврђено је
да се у обухвату Плана налази цевовод ø100 мм непосредно око стационаже 688+850 (км
312+440) са леве стране државног пута IА реда у правцу раста стационаже, на самој
граници катастарске парцеле 4369/2 КО Лапово из ког је обезбеђено алтернативно
снабдевање комплекса водом за пиће.
Постојећи комплекс се, поред прикључка на јавни систем водовода, снабдева водом и из
сопственог бунара који даје довољан капацитет воде за потребе постојећег комплекса.
Канализација
Предметна локација се налази на подручју у коме не постоји јавна канализациона мрежа.
Сакупљање и одвођење употребљених вода у комплексу се врши преко сопственог уређаја
за пречишћавање отпадних вода у складу са условима ЈВП „Србијаводе“ и водном
дозволом.
Електроенергетска мрежа
Постојећи објекти се напајају електричном енергијом из постојеће трафостанице 10/0,4 кВ
која се налази у склопу комплекса. Капацитет ове трафостанице није у потпуности заузет, а
трафостаница је у власништву инвеститора. (Услови ЕПС-а бр.313884/2 од 27.12.2017.г.)
ТТ мрежа
Постојеће стање тк објеката
Постојећи тк објекти (тк канализација и тк мрежа) су изграђени дуж путног појаса
аутопута у саставу слободних јавних површина. Постојећи тк објекти су из надлежности
"Телеком Србија“ а.д. (услови бр.460023/3-2017 од 25.12.2017.г.), Извршна јединица
"Крагујевац", Служба за експлоатацију и одржавање кабловске приступне тк мреже:
- постојећа тк канализација
- постојећи подземни тк кабл
Гасоводна мрежа
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У складу са условима ЈП “Србијагас” бр. 07-07/28119 (1136/17) од 07.12.2017. године у
обухвату Плана детаљне регулације, у надлежности ЈП "Србијагас" нема гасоводних
инсталација.
ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ТЕРЕНА
Планско подручје се налази у средишњем делу долине реке Велике Мораве на крајњој
југозападној страни доњовеликоморавске котлине, на прелазу алувијалне равни реке
Велике Мораве у ниско побрђе крајњих источних изданака планине Рудник.
У морфолошком погледу на предметном подручју заступљена је равничарска област.
Равничарска област захвата источни део терена уз долину реке Велике Мораве и њених
притока Лепенице и Раче са просечном надморском висином око 107mnm. У оквиру ње
речна тераса се појављује средином подручја а изграђена је од шљункова и пескова и
алеврита и алевритских глина као творевина старих фација поводња и мртваја. Сматра се
да је дебљина речне терасе око 7m.
Конкретни параметри тла биће предмет детаљнијих елабората, који ће се радити за потребе
израдње објеката.
У даљој фази пројектовања, неопходно је извршити детаљна геолошко-геотехничка
истраживања, а све у складу са Законом o рударству и геолошким истраживањима
(„Сл.гласник РС“ 101/15).
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Увидом у документацију Завода за заштиту природе Србије и Регистар заштићених
природних добара, констатовано је да се на простору предвиђеном за израду Плана, не
налазе заштићена природна добра, као ни добра са посебним природним вредностима
предложеним за заштиту.
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
На основу прибављених услова за израду предметног Плана, нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
У складу са условима Министарства одбране, сектора за материјалне ресурсе, управе за
инфраструктуру бр.4293-2 од 03.01.2018. године, за израду предметног Плана детаљне
регулације, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Носилац израде Плана је у обавези да у процесу израде Плана примени све нормативе,
критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 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 свим подзаконским
актима који регулишу предметну материју.
У складу са условима Министарства унутрашњих послова 09/16/2/1 бр.217-16475/17-1 од
04.12.2017, сектора за ванредне ситуације, управе за ванредне ситуације у Крагујевцу, а
обзиром да подручје анализирано овим Планом захвата садржаје на које се односе посебне
мере заштите од пожара и експлозије, испоштоване су захтевани услови и то:
Садржаји у границама плана су снабдевени довољном количином воде потребном за
гашење пожара. Постоје два начина снабдевања водом: из јавне водоводне мреже и из
сопственог бунара који даје довољан капацитет и за самостално снабдевање.
Дефинисане су зоне специјалне намене и минималне удаљености од зона опасности.
Обезбеђени су приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до сваког објекта.
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Испоштовани безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара и
експлозије.
Обезбеђена је могућност евакуације и спасавања људи.
У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са
сектором за ванредне ситуације у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и
верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката.
А.7. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
Планирана намена
Планиране намене површина у обухвату Плана су:
површине јавне намене:
Јавне саобраћајне површине-државни пут IА реда
површине осталих намена:
комплекс станице за снабдевање гогирвом са пратећим комерцијалним и угоститељским
садржајима у оквиру кога се издвајају:
површина постојећег комплекса ССГ
зона планиране изградње компатибилних садржаја
саобраћајне површине у склопу комплекса и
уређене зелене површине
пољопривредно земљиште (у непосредном окружењу комплкса ССГ)
Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу „Планирана намена
површина“ (Р 1:1000).
Површине јавне намене
Планом је обухваћен део парцеле 14518 К.О. Лапово-путна парцела у дужини која захвата
улазну и излазну саобраћајну траку прикључења комплекса ССГ на државни пут IА реда. У
складу са условима ЈП Путеви Србије приступ новопланираним садржајима биће
обезбеђен са постојећих прикључака, односно саобраћајни прикључци на трасу државног
пута IА реда се задржавају на истим стационажама и у потпуности остају непромењени.
Површине остале намене
ЗОНА А- Зона комплекса станице за снабдевање горивом са компатiбилним садржајима
Планирана претежна намена површина дефинисана овим Планом је Комплекс станице за
снабдевање горивом са пратећим садржајима и компатибилним делатностима обухваћена
Зоном А.
Један од основних циљева израде Плана је стварање планског и правног основа за
изградњу компатибилних садржаја (ресторана брзе хране) у склопу комплекса.
Ресторан брзе хране KFC је типа Drive-thru, што чини да су манипулативне површине око
објекта подједнако важне као и изградња самог објекта.
Поред изградње објекта ресторана у склопу додатне изградње је и изградња/постављање
пратећих садржаја за овај де комплекса, као што су паркинзи, рекламни објекти, простор за
одлагање смећа, отворена башта ресторана и сл.

ЗОНА Б - пољопривредно земљиште у непосредном окружењу ССГ
У овој зони није предвиђена изградња објеката.
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БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА
Планским решењем је остварен биланс планираних намена у оквиру обухвата:
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ:
комплекс ССГ са пратећим и компатибилним садржајима
пољопривредно земљиште у непосредном окружењу ССГ

2ha 28a 00m2
6ha 34a 44m2
22а 30m2

Слика 2: планирана намена површина
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У предложеном обухвату Плана, нема формирања новог јавног земљишта.

Саобраћајне површине
Сви пројектовани елементи ситуационог плана задовољавају безбедан прилаз свих типова
возила са пута комплексу и димензионисан је за адекватну рачунску брзину.
Извршена је графичка провера проходности меродавних возила и у складу са тим
постављена геометрија ивичних линија коловоза.
У складу са условима ЈП Путеви Србије 953-12532 од 04.07.2017. године:
Задржава се постојећи колски улаз и излаз из комплекса;
Планиране манипулативне површине у склопу комплекса потребно је прилагодити
постојећем стању, односно начину функционисања постојеће ССГ

Комунална инфраструктура
Овим Планом предвиђена је могућност проширења капацитета инфраструктурних
прикључака третираног комплекса ССГ у складу са условима јавних комуналних предузећа
и развојним могућностима инфрастуктурних система.

Саобраћајне површине границама земљишта остале намене
Габарити саобраћајница и паркинг места у самом комплексу су димензионисани према
важећим стандардима за проходност меродавног теретног возила и путничког возила.

15.3.2018

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 3 - страна 11
M

Потребан број паркинг места се одређује на основу важећих норматива за паркирање
возила и то:
Делатност

1 паркинг место на

Пословање

80м2 БРГП

Хотел, мотел

1 собу

Ресторан/кафе

10 м2

Трговина

66м2 БРГП

аутосервис

На 0,2 радна места

магацин

На 100 м2

Од укупног броја пројектованих ПМ, 5% обезбедити за инвалиде и то у прописаним
димензијама.
Пешачке комуникације и паркинг места за инвалиде пројектовати у складу са правилником
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(“Сл.гласник РС”, бр.22/2015).

ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом намењен за грађење,
који обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је
приступом на јавну површину и границама према суседним парцелама.
Парцелација и препарцелације се може вршити у оквиру катастарских парцела применом
правила дефинисаних овим планом. Основ за промену граница парцеле, осим у случају
јавног интереса, је пројекат парцелације и препарцелације, уз сагласност власника парцеле.
Парцела мора имати приступ на јавну површину било директно, било преко приступне
саобраћајнице.
МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА
Могућа је реализација интерних (приступних) саобраћајница у оквиру земљишта остале
намене преко којих ће се реализовати приступ парцелама јавне мреже саобраћајница, а које
ће се реализовати кроз пројекте парцелације или препарцелације.
За сваку приступну саобраћајницу мора бити формирана посебна грађевинска парцела.
Минимална ширина приступне саобраћајнице је 7,5 m са једносмерним режимом
саобраћаја која би обухватала постојеће саобраћајне прикључке на државни пут.
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле према парцели приступа је 30m, а
удаљеност грађевинске линије од парцеле приступа је минимално 2.5m, а у складу са
осталим обавезним удаљењима дефинисаним овим Планом.
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Елементе саобраћајница предвидети у складу са оптерећењем и планираном врстом
саобраћаја. У нивелационом смислу обазено поштовати нивелацију државног пута 1А
реда. При изради нивелационог решења нових саобраћајних површина предвидети
гравитационо отицање површинских вода. За интерне саобраћајнице које обезбеђују
прилаз паркинг простору, а које ће уједно служити и за потребе снабдевања,
противпожарне и комуналне потребе предвидети коловозне конструкције са подлогом и
асфалтним застором и сходно саобраћајном оптерећењу које се очекује. Регулациони
простор свих саобраћајница мора бити искључиво у функцији основне намене неометаном одвијању јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног и пешачког
саобраћаја, као и смештај комуналних и саобраћајних инсталација и зеленила.
Правила грађења, утврђена овим Планом су дефинисана у складу са важећом планском
документацијом и односе се на планиране интервенције у склопу комплекса.

ЗОНА A - зона пратећих садржаја аутопута – станица за снабдевање горивом
о с н о в н а н а м е н а станица за снабдевање горивом
површина
У комплексу ССГ планира се пратећа опрема: надстрешница
и лантерна, подземни резервоари, аутомати за истакање
горива, аутомат за ваздух и воду, истакачко-претакачки шахт,
итд.
компатибилност намене

компатибилна је са комерцијалним садржајима
У оквиру комплекса ССГ дозвољени су пратећи садржаји, као
што су:
аутотрговина (аутоделови, аутокозметика), делатности/услуге
(аутоперионица, трговина на мало, простор за канцеларијско
пословање, угоститељство (ресторан, кафе), инфопункт,
rent-a-car, турист биро, банкарске /поштанске услуге,
магацин, тоалети и сл.),
сервисни (вулканизер, аутомеханичар, аутоелектричар, шлеп
служба),

број објеката на парцели дозвољено је формирање комплекса као јединствене
функционално-естетске целине састављене од више
појединачних објеката
дозвољена је изградња
помоћних објеката у функцији
техничке инфраструктуре (ТС, МРС и сл.), као и изградња/
постављање рекламних знакова у границама дозвољене
иградње према графичком прилогу бр.04.
услови за формирање површина грађевинске парцеле је 3500м2
грађевинске парцеле
минимална ширина фронта парцеле је 50м
и н д е к с з а у з е т о с т и максимални индекс заузетости на парцели је „З“= 20%
парцеле
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максимална висина венца објекта је 8.0m
у односу на
највишу коту приступне саобраћајнице, што дефинише
оријентациону планирану спратност П+1.
висина надстрешнице је у складу са технолошким потребама,
а мин. 4.5m.

и з г р а д њ а н о в и х објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана
објеката и положај грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката
објекта на парцели
или делова објеката на грађевинску линију, већ у простору
који је дефинисан грађевинским линијама. Зона грађења је
дефинисана грађевинском линијом према регулационој
линији саобраћајнице и према бочним и задњој граници
парцеле.
о б ј е кат, п р е м а п ол ож а ј у н а п а р ц е л и м о р а б и т и
слободностојећи,
постојећа грађевинска линија објекта и надстрешнице
ССГ се задржава
грађевинска линија нових објеката је мин. 33 m од
регулационе линије, односно мин.45м од изграђеног коловоза
аутопута.
Надстрешницу са свим конструктивним елементима, објекат
ССГ као и точећа острва са пумпним аутоматима изградити
унутар грађевинских линија
грађевинска линија подземних делова се поклапа са
надземним грађевинским линијама
подземне резервоаре са горивом, као и остале изворе
опасности позиционирати тако да њихова зона утицаја буде у
оквиру грађевенске парцеле, односно применити друге мере
заштите од пожара у складу са важећим противпожарним
прописима
Није дозвољена изградња објеката у оквиру комплекса
станице на регулационој линији.
растојање од бочне растојање објекта од бочних граница парцеле је ½ висине
границе парцеле
објекта, на не мање од 3.0 m од границе парцеле
растојање од задње растојање објекта од задње границе парцеле је ½ висине
границе парцеле
објекта, на не мање од 3.0 m од границе парцеле
кота приземља

кота приземља намењеног пословању је максимално 0.2 m
виша од највише коте приступне саобраћајнице.

услови за слободне и минимални проценат зелених површина у директном
зелене површине
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова
подземних објеката) износи 50%
решење паркирања

паркирање решити на парцели на отвореном паркинг месту у
оквиру парцеле, према нормативима:
ССГ 1пм / 3 запослена;
трговина: 1пм / 66 м2;
магацин:1пм /100м2БРГП
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а р х и т е к т о н с к о објекте пројектовати у духу савремене архитектуре,
обликовање
приликом пројектовања фасаде обезбедити место за
постављање клима уређаје и ускладити га са стилским
карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у
атмосверску канализацију.
услови за ограђивање није дозвољено ограђивање парцеле, осим у складу са
парцеле
безбедносним и сигурносним условљеностима, односно
противпожарним прописима.
м и н и м а л н и с т е п е н објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону
о п р е м љ е н о с т и мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу
к о м у н а л н о м
инфраструктуром
инжењерскогеолошки Сва истраживања урадити у складу са Закона о рударству и
услови
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр.
101/2015) као и Правилником о садржини Пројекта
геолошких истраживања и елабората о резултатима
геолошких истраживања („Службени гласник РС“ бр. 51/96).
Дозвољава се фазна реализација комплекса ССГ са пратећим садржајима, на основу
јединственог идејног решења израђеног за комплекс у целини и који ће јасно дефинисати
фазе реализације са аспекта просторног и архитектонског решења комплекса. Обавезно је
да прва фаза реализације садржи објекте и постројења везане за основну делатност у
комплексу, односно ССГ. Фазна изградња подразумева да се за сваку појединачну фазу
морају обезбедити потребе мирујућег саобраћаја и зелених површина (пропорционално
обухваћеној површини).
Правила за постављање рекламних објеката
У склопу комплекса је могуће поставити рекламне објекте у функцији оглашавања и
рекламирања инвеститора изградње на парцели. Мањи рекламни знаци (до 2м2 површине
простора за оглашавање), путокази/усмеривачи кретања се могу поставити према потреби
уз саобраћајне површине у склопу комплекса.
Пилон (рекламни стуб), максималне висине 18м је могуће поставити у зони како је
приказано на графичком прилогу бр.04. Позиција темеља стуба мора бити удаљена од
регулационе линије најмање за једну висину стуба, тако да не угрожава редовно одржавање
и прегледност неоходну за безбедно одвијање саобраћаја на државном путу.
Регулациона линија је линија разграничења између површине одређене јавне намене и
површина предвиђених за изградњу објеката јавне и остале намене. Регулациона линија је
дефинисана по ободној граници постојећих катастарских парцела према државном путу IА
реда, као што је приказано на графичком прилогу регулационо-нивелационо решење бр. 04.
ЗОНА Б – Пољоприврено земљиште у непосредном окружењу ССГ. У овој зони није
предвиђена изградња објеката. Земљиште је по намени обрадиво пољопривредно
земљиште.
ОПИС ПЛАНИРАНОГ РЕШЕЊА ДОГРАДЊЕ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ССГ
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Планирани објекат ресторана је слободностојећи, постављен у оквиру задате зоне грађења.
Димензија објекта је 25 м x 14 м, а спратност објекта је П+0. Висина венца је на 6.60м од
коте приземља.
Интерни саобраћај је са једносмерним режимом кретања возила тако да не ремети
постојећи режим у склопу станице за снабдевање горивом.
У оквиру изградње објекта ресторана, на парцели ће бити изграђени паркинг простори у
функцији ресторана, као и манипулативне површине и други пратећи садржаји (рекламни
објекат – пилон, објекат за смеће, тераса ресторана)
У оквиру новопланираног објекта су издвојене две целине:
Фронтални део објекта намењен за госте – јавни део и
Задњи део објекта намењен за запослене – кухиња и помоћне просторије
Јавни део је орагнизован тако да је већи део ресторана са организованим седењем са
укупно 50 седећих места, делом за децу, продајним пултом и приступом тоалетима - једном
мушком, једном женском. Док је део намењен запосленима комплекснији и прати
технологију припреме хране. Чине га кухиња, остава, фрижидери и замрзивачи, просторија
за прање посуђа, канцеларија за менаџера, просторије за особље, тоалети. Поред ова два
функционална дела објекта, важан део објекта ове врсте је и Drive thru прозор, кроз који се
врши испорука хране за кориснике који услуге ресторана користе из аутомобила.
Објекат има један приступ ресторану за посетиоце, и два службена улаза са бочне стране.
Са задње стране је прозор за испоруку хране (Drive-thru).
Диспозиција објеката на парцели
У склопу комплекса остаје непромењена диспозиција садржаја у функцији станице за
снабдевање горивом, продајни објекат, надстрешница са точионим местима, резервоари за
смештај горива са пратећим инсталацијама. Позиција објекта машинске перионице такође
остаје непромењена уз интервенције на технолошком процесу које захтевају промену
позиције техничке просторије. Уклања се објекат ручне перионице и планира се изградња
новог објекта ресторана.
Објекат ресторана је позициониран према хоризонталној регулацији тако да је на око 20м
удаљен од регулационе линије.
Планирани објекат ресторана је слободностојећи, постављен у оквиру задате зоне грађења.
Димензија објекта је 24,89 м x 13,96м, нето површина 285,67м², а спратност објекта је П+0.
Висина венца је на 6.60м од коте приземља.
Интрени саобраћај је са једносмерним режимом кретања возила тако да не ремети
постојећи режим у склопу станице за снабдевање горивом.
У оквиру изградње објекта ресторана, на парцели ће бити изграђени паркинг простори у
функцији ресторана, као и манипулативне површине и други пратећи садржаји (рекламни
објекат – пилон, објекат за смеће, тераса ресторана)
Намена и унутрашња организација објекта ресторана
Ресторан брзе хране је типа „Drive thru“, што чини да су манипулативне површине око
објекта подједнако важне као и изградња самог објекта.
Објекат је са једном етажом - приземљем, у коме су издвојене две целине:
Фронтални део објекта намењен за госте – јавни део и
Задњи део објекта намењен за запослене – кухиња и помоћне просторије
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Јавни део је орагнизован тако да је већи део ресторан са организованим седењем са укупно
90 места, делом за децу, продајним пултом и приступом тоалетима - једном мушком,
једном женском и једном за особе са инвалидитетом.
Задњи део, намењен запосленима, је комплекснији и прати технологију припреме хране.
Чине га кухиња, остава, фрижидери и замрзивачи, просторија за прање посуђа, канцеларија
за менаџера, просторије за особље, тоалети. Поред ова два функционална дела објекта,
важан део објекта ове врсте је и „Drive thru“ прозор, кроз који се врши испорука хране за
кориснике који услуге ресторана користе из аутомобила.
Објекат има два приступа ресторану за посетиоце, и два службена улаза са задње стране.
Главни приступ је наткривен надстрешницом, која се формира на два стуба и независном
конструкцијом ослоњеном на конструцкију објекта.
Конструкција
Објекат је у конструктивном смислу самосталан. Предвиђа се вертикално армирано
бетонски конструктивни склоп, са АБ стубовима и челичном, односно АБ међуспратном
конструкцијом у једном делу. Зидови су зидани од гитер блока 19цм. На фасадама, у делу
ресторана су формирани прозорски отвори и врата. Фундирање је на АБ тракастим
темељима.
Кров је раван, и на њему је смештена сва техничка опрема.
Конструктивни зидови су систем АБ серклажа и гитер блокова дебљине д=19цм.
Хоризонталне конструкције етажа – плоча је пројектована као АБ плоча дебљине дп=20цм
и челична решетка, која је неопходна како би се премостио распон од око 13м и омогућио
отворен простор без стубова у ресторанском делу.
На плочи изнад дела објекта који служи за припрему хране и помоћне просторије за
запослене, поставља се челична потконструкција која је потребна за постављање
спољашњих уређаја система за климатизацију и вентилацију.
Нагиб равни равног крова је 3% - 6%.
Конструкцијом је обезбеђена статичка стабилност објекта.
Материјализација
Спољни зидови су већим делом пројектовани као вентилирајућа фасада, један део је
контактна фасада. Зидови су вишеслојни: гитер блок 19цм, термоизолација 14цм,
вентилирајући део, Фундермаx ХПЛ фасадне плоче или спољни малтер са фасадним
премазом у тоновима према избору пројектанта. Док су унутрашњи преградни зидови у
систему гипс картонских зидова.
Фасадна столарија је алуминијумска, са вишекоморним системом профила и
термопрекидом. Сва столарија је застакљена двослојним термопакетом са нискоемисионим
и стандардним флоат стаклом д=4+16+4 мм. На бочним фасадама, односно деловима
фасаде где је у оквиру објекта намена просторија за запослене, нема фасадних отвора.
У материјализацији контактне фасаде користи се глатка фасадна обрада у сивом тону РАЛ
7047. Вентилирајућа фасада је обложена са системом компактних фасадних компакт плоча
- ХПЛ плоче Фундермаx, које су ватроотпорне. На фасадне зидове се фиксирају преко
претходно постављених растер поцинкованих челичних односно алуминијских
профилисаних носача. Плоче су фиксиране сигурносним спојницама са међурастојањем
које омогућује вентилацију фасаде. Метални носачи су за носеће фасадне зидове
причвршћени помичним нерђајућим анкерима који обезбеђују прецизност завршне равни.
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Термоизолациони слојеви фасаде су дебљине 14цм од тврде минералне вуне са заштитном
парном браном и слојем паропропусне – водонепропусне фолије са предње стране.
Кров је непроходан, са завршном обрадом ЕПДМ гуменом мембраном. У делу челичне
кровне конструкције, преко кровних носача се поставља трапезасти поцинковани лим,
ТР-60/210, преко кога се постављају изолациони слојеви (Минерална вуна 14+14цм).
Одводњавање са крова је преко сливника до вертикала које се кроз обејкат воде до кишне
канализације. Слојеви крова су падирани, према сливницима.
На фасади су предвиђени рекламни знаци типа просветљених слова и лого табла.
Инсталације
Објекат ће бити, према условима јавних предузећа, прикључен на потребну
инфраструктуру. У објекту су пројектоване инсталације:
Хидротехничке инсталације
Електроенергетске инсталације
Телекомуникационе и сигналне инсталације
Машинске инсталације климатизације и вентилације
Машинске инсталације грејања
Грејање објекта је у делу тоалета за јавни приступ, толаета за заспослене, гардероби и
просторији за запослене предвиђен преко електричних радијатора. Док остатак објекта за
грејање користи централни систем за грејање, климатизацију и вентилацију – две кровне
топлотне пумпе са електро грејачима. Изнад улазних врата и отвора за доставу хране
предвиђена је ваздушна завеса, која има могућност грејања.
Спољашње уређење
Спољашњим уређењем обухваћено је уређење комплекса са делом који припада
манипулативној површини приступа „Drive thru“ прозору, паркинг просторима, као и
зелене површине и засад зеленила. Око објекта постављају се бехатон-бетонске плоче, у
два тона која дефинишу мирујући саобраћај од саобраћаја који присупа „Drive thru“
прозору. Зелене површине се уређују засадом зеленила, садрже све неопходне ознаке и
симболе за лако приступање објекту, спољашњу расвету и други мобилијар неопходан за
објекте ове намене. Са стране главног улаза у објекат формирана је тераса са неколико
столова и места за седење.
У оквиру комплекса, а за потребе рестоана предвиђен је паркинг простор за путничка
возила испред и око објекта довољним бројем паркинг места.
Сви елементи наведени у овом поглављу „Опис планиране доградње у оквиру
комплекса“ су наведени илустративно у циљу лакшег сагледавања планираних
интервенција, али нису обавезујућег карактера за даље спровођење овог Плана.
Детаљна разрада техничких решења ће бити дефинисана у даљим фазама разраде
локације, а у складу са урбанистичким параметрима и правилима дефинисаним овим
Планом.
ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Водовод
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У складу са условима ЈКП „МОРАВА“ бр. 2589 од 29.11.2017. године утврђено је да се у
обухвату Плана налази цевовод ø100 мм непосредно око стационаже 688+850 (км 312+440)
са леве стране државног пута 1А реда у правцу раста стационаже, на самој граници
катастарске парцеле 4369/2 К.О. Лапово из ког је обезбеђено алтернативно снабдевање
комплекса водом за пиће.
Постојећи комплекс се, поред прикључка на јавни систем водовода, снабдева водом и из
сопственог бунара који даје довољан капацитет воде за потребе постојећег комплекса.
За потребе функционисања станице за снабдевање горивом постоје уграђена два водомера
од 80 и 40мм, раздвојено за хидрантску мрежу и санитарно снабдевање. Прикључак
новопланираног објекта се предвиђа преко засебног новог водомера у постојећем
водомерном склоништу.
Канализација
Предметна локација се налази на подручју у коме не постоји јавна канализациона мрежа.
Сакупљање и одвођење употребљених вода у комплексу се врши преко сопственог уређаја
за пречишћавање отпадних вода у складу са водним условима ЈВП Србија воде број
2-07-7425/2 0д 15..01.2018. и водном дозволом за постојеи комплекс ССГ.
Реципијенти за отпадне воде са предметне парцеле je најближи водоток Липарски поток.
За потребе предметне доградње, за санитарно-фекалне и технолошке отппадне воде из
објекта, предвиђено је повећати капацитет постојећег уређаја за пречишћавање отпадних
вода или изградити нови.
Уколико се у будућности створе услови за прикључење комплекса на јавну мреже
канализације потребно је израдити пројекат прикључка према условима јавног предузећа
које буде управљало канализационим системом.
Атмосферске воде са кровова и исти површина се прихватају и одводе у затравњене
површине.
За отпадне воде које не испуњавају услове о квалитету за испуштање у јавну канализацију
или природни реципијент предвидети у оквиру унутрашњих инсталација одговарајући
третман (сепараторе масти и уља).
Квалитет атмсферских вода које се упуштају у крајњи реципијент, Липарски поток морају
бити у складу са Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских
вода и параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“
бр.74/2011).
Услед могућности изливања нафте и њених деривата са евентуалних паркинга, неопходно
је отпадну воду са ових површина претходно пропустити кроз сепараторе масти и уља,
како би се одстраниле штетне материје, у складу са Правилником ("Сл. гласник РС" бр.
67/2011 и 48/2012).
За потребе планиране изградње ресторана, такође је неопходно уградити сепаратор масти и
уља за употребљене воде. Након третмана искоришћених вода у овом сепаратору оне се
могу упустити заједно са осталим потенцијално чистим водама у систем интерне
канализације и коначан реципијент.
Електроенергетска инфраструктура
ЕНЕРГЕТСКИ УСЛОВИ
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Планирана једновремена вршна снага нових садржаја
Садашња инсталисана снага објекта „ОМВ“
Садашња одобрена једновремена снага објекта „ОМВ“
Укупна једновремена снага свих нових садржаја.
Фактор снаге не сме бити испод

.

Пј= 240 кW
Пи=215 кW
Пј= 158 кW
Пј = 240 кW
0.95

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:
Прикључење објекта биће на страни напона 10 кВ, у постојећој ТС 10/0.4кВ у оквиру
комплекса ССГ
Мерење утрошене енергије за цео комплекс вршиће се у ТС 10/0.4кВ на НН табле преко
комплетне мерне групе уз уградњу струјних мерних трансформатора преносног односа
500/5 А/А;
Начин заштите од пренапона, корака и додира: поставити темељне уземљиваче код свих
нових објеката и изградити унутрашњу електричну инсталацију објекта према одобреном
максималном оптерећењу. Заштита од напона, корака и додира и заштитна мера од
електричног удара треба да буду усаглашене са важећим прописима и стандардима.
Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских
водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама.
Приликом изградње нових објеката је потребно водити рачуна о трасама постојеће
електроенергетске мреже у граници комплекса. На графичком прилогу „Синхрон план
инсталација“ су приказане трасе кабловских водова:
10 kV – напојни кабл за постојећу МБТС у оквиру комплекса
1 kV – кабловски водови за напајање ССГ „ОМВ Лапово –југ“
0,4 kV- кабловски водови за напајање потрошача у оквиру комплекса ССГ ОМВ Лапово
север
Услови “ЕПС Дистрибуција” бр.313884/2 од 27.12.2017.год.
ТК мрежа
Технички услови
На предметном подручју се наведене потребе за ТК услугама, у зависности од захтева
корисника, могу реализовати на више начина. Неопходно је повећати капацитет тк мреже, а
у складу са најновијим смерницама за планирање и пројектовање тк мреже уз примену
нових технологија.
Планира се да приступна тк мрежа буде подземна па је за потребе полагања приводног тк
кабла, тј. за реализацију будуће планиране телекомуникационе мреже на предметној
локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ планираном
објекту путем тк канализације, потребно је обезбедити трасу-коридор за приводну тк
канализацију капацитета две ПЕ цеви ø50мм. Планирати повезивање планираног
комплекса на постојећу подземну тк мрежу.
Коридор за приводну тк канализацију планирати од места увода постојећег приводног
кабла који напаја постојећи тк извод у продајном објекту, до објекта планираног ресторана.
Трасу предвидети дуж зелене површине а затим испод коловоза до места увода новог
приводног кабла у планирани објекат ресторана.
Трасу-коридор за приводну тк канализацију треба планирати у зависности од ситуације на
терену, других инсталација комуналне инфраструктуре, као и од позиције планираних
објеката, односно позиције улаза у објекат, у оквиру границе постојећег комплекса.

15.3.2018

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 3 - страна 20
M

У складу са горе наведеним условима, потребно је урадити синхрон план подземних
инсталација, којим ће се предвидети коридор за планирану тк канализацију.
Општи услови
Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном
растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. Постављањем планираних комуналних
инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих тк објеката који су
назначени на приложеној ситуацији.
У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске
комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих
подземних тк каблова или кабловске тк канализације, осим на местима укрштања, као ни
извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк
објеката).
Како би се обезбедило нормално функционисање тк саобраћаја, инвеститор-извођач радова
је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да
све грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката, на местима
приближавања и укрштања са постојећим тк инсталацијама, изводи искључиво ручним
путем без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите
(обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.), уз обавезан надзор овлашћеног лица
“Телеком Србија“ а.д..
Предузети мере заштите телекомуникационих каблова од прекида, нагњечења или
истезања у времену извођења радова на јавним површинама, мере морају бити спроведене
пре почетка радова на изградњи јавних површина.
Заштиту-обезбеђење постојећих тк објеката извршити пре почетка извођења било каквих
грађевинских радова. Радови на заштити-обезбеђењу постојећих тк објеката се изводе о
трошку инвеститора који гради предметни објекат.
Приликом заштите-обезбеђења постојеће тк инфраструктуре, као и изградње планиране тк
инфраструктуре, водити рачуна да се не угрозе постојећи тк објекти. Због тога је потребно
да се сви ровови у близини тк канализације разупиру и обезбеде тако да се не поремети
позиција постојећих цеви (нивелација да остане иста), односно да не дође до промене
попречних профила.
У случају евентуалног оштећења тк каблова или прекида тк саобраћаја на везама услед
непажљивог и нестручног извођења радова, инвеститор, односно извођач радова је
обавезан да овом Предузећу надокнади целокупну штету по свим основама.
Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на изградњи тк инфраструктуре изврши
пренос основних средстава у корист Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија“ а.д.,
како би у складу са законом могло да се изврши прикључење предметног комплекса на
јавну тк мрежу и спроведе даље редовно одржавање.
Пројекат за пројектовање и изградњу унутрашњих тк инсталација и приводне тк мреже за
предметни комплекс, урадити у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о
електронским комуникацијама, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о
заштити од пожара, упутствима, прописима и препорукама ЗЈПТТ и СРПС за ову врсту
делатности.
У граници Плана се налази и траса постојећег оптичког кабла која је евидентирана у
границама пуног земљишта. Све евентуалне интервенције у зони овог вода се морају
изводити пажљиво у складу са посебним техничким условима, а полагање других
инфраструктурних водова се мора вршити у складу са правилима струке на прописаним
одстојањима и применом адекватне заштите.
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Услови „Телеком Србија“ 460023/3-2017 од 25.12.2017.год.
Заштита градитељског наслеђа
На предметном простору не налазе се појединачно утврђена културна добра нити
појединачна добра са претходном заштитом. Такође, на предметној локацији нема
евидентираних археолошких налаза и остатака.
Заштита животне средине
За предметну локацију је приликом изградње комплекса станице за снабдевање горивом
рађена Детаљна анализа процене утицаја на животну средину и прописане мере и услови
заштите у току изградње и експлоатације.
Интервенције које су предмет будуће доградње не подлежу процедури одлучивања о
потреби за израдом студије о процени утицаја јер се не налазе на листи I и II Уредбе о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
114/08), тако да су овим урбанистичким пројектом дефинисане опште мере и услови
заштите животне средине у току изградње и експлоатације комплекса:
извршити детаљна геолошко-геотехничка и хидрогеолошка истраживања терена на
предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15), а у циљу утврђивања адекватних
услова изградње планираних садржаја
у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираног објекта ресторана на чиниоце
животне средине, у току његове изградње и коришћења, предвидети:
прикључење објекта на постојећу комуналну инфраструктуру,
централизован начин загревања објекта,
ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације,
положај и оријентацију објекта, намену, као и могућност коришћења обновљивих извора
енергије (коришћење фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на кровним
површинама и одговарајућим вертикалним фасадама),
изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала
отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде
са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина,
обезбедити контролисано прикупљање запрљаних вода из кухиње, њихов третман у
сепаратору масти и уља, пре упуштања у канализациони систем,
редовно пражњење и одржавање сепаратора,
континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије уградњом
дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета,
смештај резервоара за складиштење лаког лож уља за потребе рада дизел агрегата у
непропусну танквану чија величина одговара запремини истекле течности у случају удеса
и систем за аутоматску детекцију цурења енергента.
планирати примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у
радној средини и околини којима се обезбеђује да емитована бука не прекорачује
прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
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у току извођења радова на изградњи планираних садржаја предвидети следеће мере
заштите:
дефинисати посебне просторе за сакупљање, разврставање и привремено одлагање
демонтиране опреме, грађевинског и осталог отпадног материјала, који настане у току
рушења, односно изградње; обезбедити његову рециклажу и искоришћење или одлагање
преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управлјање овом врстом
отпада,
снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним
просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у
обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине;
Евакуација отпада
На целокупном подручју обезбедити највиши ниво комуналне хигијене. У оквиру
комплекса формирати посебне просторе, сервисне и приступне саобраћајнице за
сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.
Сакупљати комунални и други отпад у одговарајуће посуде и редовно их евакуисати на
градску депонију.
За одлагање комуналног отпада из постојећих објеката у комплексу, планираних за
реконструкцију, постављена два контејнера запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37х
1.20x1,45m, на коловозу интерне саобраћајнице.
Ови судови ће задовољити потребе за одлагањем смећа и из планираног објекта за
доградњу ресторана типа „DRIVE-THRU“ и не треба набављати нове.
За смештај поменутих контејнера треба изградити посебну нишу или бокс у оквиру
граница комплекса, са обезбеђеним директним и неометаним прилазом за ком. возила .
Ручно гурање судова за смеће обавља се по равној подлози, без степеника, са успоном до
3% и износи максимум 15m од места за њихово постављање до ком. возила.
Мере за несметано кретање инвалидних лица
У оквиру простора обухваћеним границом Плана детаљне регулације потребно је
обезбедити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са вежећим
правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).
Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, противпожарну заштиту и мере
цивилне заштите људи и добара
Приликом реализације објеката предвиђених Планом детаљне регулације морају бити
испоштовани сви позитивни законски прописи и технички нормативи за изградњу у
сеизмичким подручјима.
За заштиту од пожара приликом реализације садржаја предвиђених Планом детаљне
регулације, морају бити испоштовани сви важећи позитивни законски прописи и технички
нормативи.
Такође приликом реализације објеката предвиђених Планом морају бити испоштоване све
мере предвиђене за организовање цивилне заштите.
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У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за
инфраструктуру, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране
земље.
Министарство одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру
инт. бр. 4293-2 од 03.01.2018. год.
У складу са условима Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у
Крагујевцу, приликом израде Плана потребно је у погледу мера заштите од пожара и
експлозија имплементирати:
Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују
довољно количине воде за гашење пожара.
Удаљеност између зона предвиђених за бјекте јавне намене и зона предвиђених за
индустријске објекте и објекте специјалне намене.
Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката.
Безбедносне појасеве између објеката или њихово пожарно одвајање
Могућност евакуације и спасавања људи
За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од
пожара (Сл.гласник РС, бр.111/2009, 20/15) и правилника и стандарда који ближе регулишу
предметну област.
Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у
Крагујевцу
Број: 09/16/2/1 број 217-16475/17 од 04.12.2017.год.
А.8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова,
као и за израду Пројекта парцелације/препарцелације и основ за формирање грађевинских
парцела јавних и осталих намена у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 –
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14)
А.8.1 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ
Планом се не предлажу целине, нити зоне за даљу урбанистичку разраду.
У обухвату Плана нема локација за које се обавезно ради урбанистички пројекат, али се
урбанистички пројекат може радити за сложеније садржаје, када инвеститор за то покаже
интерес. Урбанистички пројекат се ради за потребе урбанистичко архитектонске разраде
локације, за формирану грађевинску парцелу, а пре издавања локацијских услова.
Овим Планом су дата правила уређења и правила грађења за директно спровођење.
Саставни део Плана су и:
II

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

КТП СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА И Р 1:1000
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
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Р 1:1000
Р 1:1000

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана
Извештај о извршеном раном јавном увиду
Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Плана
Решење о изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Извод из Планова вишег реда
Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Д.1
Д.1

Катастарско-опографски план
Извод из ПГР-а

Р 1: 500
Р 1: 2000

Овај План детаљне регулације ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
број:020-41/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Милетић,ср.
16.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016), члана 2, 4 и 12. Закона о јавном
приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и
104/2016), члана 30. Статута општине Лапово („Службени лист oпштине 8/12, 13/12, 3/13 и
17/17), Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног
осветљења на територији општине Лапово
Члан 1.
У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за реализацију реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења
на територији општине Лапово (у даљем тексту: Стручни тим), именују се:
- Зоран Стипановић- економиста, ул.Народног Фронта 147 из Темерина;
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-Светлана Велисављевић- дипломирани правник; Начелник општинске управе општине
Лапово.
-Иван Шишковић- економиста, Помоћник председника општине Лапово;
-Иван Гајић- дипломирани агроном, начелник одељења за буџет, привреду и финансије
општине Лапово.
Члан 2.
Задаци Стручног тима су:
- пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми Предлога ЈПП за реконструкцију,
рационализацију и одржавање јавног осветљења на териотрији општине Лапово који се
упућује Комисија за ЈПП;
- пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија
оправданости, при припреми и изради услова и конкурсне документације, правила и услова
за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде и прегледање и
оцена приспелих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или
предлога одлуке о поништају поступка давања концесије и образложење тих предлога и
- обављање осталих послова потребних за реализацију поступка.
Члан 3.
Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују
сви чланови Стручног тима.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-42/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср
17.
На основу члана 32.ст.1.тач.20 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 55.став 1 тач. 15. Статута Општине Лапово
(«Сл.гласник општине Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина Општине
Лапово, на седници одржаној15.03.2018. године, донела је

OДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈЕ СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Лапово за 2017. годину
као у материјалу.
Члан 2.
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Одлуку објавити у „ Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-43/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
18.
Скупштина општине Лапово, на основу чланова 130, 134 и 135. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник Републике Србије'' број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13-др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана 15.03.2018. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Дома Здравља Лапово
I Разрешава се Др. Марија Мујковић, доктор медицине из Лапова, дужности вршиоца
дужности директора Дома здравља Лапово због истека периода на који је именована
решењем СО Лапово бр. 020-152/17-I-04 од 15.09.2017. године.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број : 020-44/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
19.
Скупштина општине Лапово, на основу чланова 130. став 3. и 134. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник Републике Србије'' број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13-др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана 15.03.2018. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лапово
I
Именује се Др. Марија Мујковић, доктор медицине из Лапова, за вршиоца
дужности директора Дома здравља Лапово, на период од шест месеци, даном доношења
решења.
II
Ово решење објавити у '' Службеном гласнику општине Лапово''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-45/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
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Небојша Милетић,ср.
20.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 1. тачка 11. и 61. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 26. Одлуке
о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са
Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члана 30.
став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана 15.03.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на другу измену Посебног програма о коришћењу
средстава из буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће
„ Морава“ Лапово за 2018.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на другу измену Посебног програма о коришћењу средстава из
буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће „Морава“ Лапово за
2018.годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“
Лапово усвојио на седници одржаној дана 06.02.2018. 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 Одлуке о давању сагласности на другу измену Посебног
програма о коришћењу средстава из буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено
предузеће „ Морава“ Лапово за 2018.годину, садржан је у члану 22. став 1. тачка 11. и 61.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану 26.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“
Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и
члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово
број 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којима је прописано да оснивач, односно Скупштина
општине Лапово даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је
оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 06.02.2018. године донео је Одлуку број 219 о доношењу друге измене
Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Лапово за Јавно комунално
стамбено предузеће „ Морава“ Лапово за 2018.годину.
Имајући у виду да је Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине
Лапово за 2018. годину донет у складу са законом и циљевима оснивања предузећа, доноси
се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-46/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
21.

15.3.2018

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 3 - страна 28
M

На основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09,-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11 Одлука УС и 14/2016), чл. 12. тач.11.
и чл.ана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17), чл.3.Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне
средине у општини Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/10), Скупштина
општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о утрошку средстава за заштиту животнe срeдине општине
Лапово за 2017. годину, који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-47/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.

22.
На основу члана 44.став 1. алинеја 8. и члана 78. Закона о култури („Сл.гласник
РС“,бр 72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 30.став 1.тачка 8. Статута Општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12,3/13 и 17/17), Скупштина Општине
Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2017.
годину КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово , који је Управни одбор установе усвојио на
седници одржаној дана 21. фебруара 2018.године .
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 30. став 1. тачка 8. Статута
општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17)
којим је прописано да Скупштина општина оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације и врши надзор над њиховим радом и члану 78. Закона о култури („Сл.гласник
РС“,бр 72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) којим је прописано да су установе културе и други
субјекти у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета јединице локалне
самоуправе, дужне, да поднесу извештај о реализацији тих културних програма и пројеката
и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио
средства за финансирање њихових програма и пројеката.
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Законом о култури (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чланом
44. став 1. алинеја 8. утврђена је надлежност управног одбора установе да усваја Годишњи
извештај о раду и пословању.
У складу са тим, Управни одбор КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово је на седници
одржаној дана 21. фебруара 2018. године усвојио Извештај о раду са финансијским
извештајем за 2017. годину.
Имајући у виду да је Извештај о раду са финансијским извештајем за 2017. годину
КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово донет у складу са законом и циљевима оснивања
установе, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-48/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
23.
На основу чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16) и чл. 30.став 1. тачка 8., у вези члана 23. Статута општине
Лапово («Сл.гласник Општине Лапово», бр.
8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина
Општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018. године, донела је
О Д Л УК У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај прихода и расхода Средње школе из
Лапова за материјалне трошкове за 2017. годину, који је Школски одбор усвојио
22.02.2018.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-49/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
24.
На основу чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 30.став 1 тач.8., у вези чл. 23. Статута
Општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина
Општине Лапово, на седници одржаној 15.03.2018. године, донела је
О Д Л УК У
Члан 1.
ДАЈЕ
СЕ сагласност на Финансијски извештај Основне школе „Светозар
Марковић“ из Лапова, за 2017. годину, који је Школски одбор усвојио на седници одржаној
дана 02.02.2018.године.
Члан 2.
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Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-50 /18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
25.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07,84/13-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 46. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије '', број
15/2016), и члана 30. став 1. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) на седници одржаној дана 15.03.2018.
године, донела је

Решење
о разрешењу дужности в.д директора ЈКСП „Морава“ Лапово
I Разрешава се Катарина Кањевац Миловановић, др техничких наука из Крагујевца,
ул.Андре Маринковића бр.15, функције в.д директора Јавног комунално стамбеног
предузећа „Морава“ Лапово, даном доношења овог решења.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу в.д директора ЈКСП „Морава“
Лапово (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '' број 129/07, 84/13-др.закон и
101/16-др.закон), члана 46. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије '', број 15/2016) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), којима је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе именује и разрешава директоре установа чији је оснивач , у складу са
законом.
Обзиром да je Катарина Кањевац Миловановић именована на функцију вршиоца
дужности директора ЈКСП „Морава“ Лапово до избора директора по спроведеном јавном
конкурсу, Решењем бр.020-274/17-I-04 од 21.12.2017.године, а имајући у виду да је
Комисија образована Решењем о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је основач Општина Лапово, број 020-220/17-I-04 од
31.10.2017. године доставила Записник о изборном поступку и ранг листу Општинској
управи општине Лапово, сходно члану 41.став 2. Закона о јавним предузећима и да је
предлог Решења о именовању директора јавног комунално стамбеног предузећа „Морава“
Лапово у којем је кандидат конкурса и први са Ранг листе в.д. директора Катарина Кањевац
Миловановић, Општинско веће општине Лапово утврдило на седници одржаној дана
08.03.2018. године, исти је уврштен у дневни ред за седницу Скупштине општине Лапово
заказану за 15.03.2018. године.
Са свега наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном
суду (Виши суд у Крагујевцу) у року од 60 дана од пријема овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-51/18-I-04
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ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.

26.
На основу члана 36. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12,13/12, 3/13 и 17/17) и члана 53. и 55. Пословника о раду СО
Лапово(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15), Скупштина општине
Лапово, на седници одржаној 15.03.2018. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
НЕ УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОРАВА“ ЛАПОВО
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
Образложење:
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 36. Статута
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12,13/12, 3/13 и 17/17) којим
је прописано да скупштина општине Лапово одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја одборника и да Одлуке доноси већином гласова присутних одборника,
уколико Законом или Статутом није другачије одређено и члана 53. Пословника о раду СО
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15) којим је прописано да
скупштина одлучује већином гласова присутних одборника уколико законом или статутом
није другачије одређено и члана 55. којим је пропиисано да је гласање на седници
скупштине јавно. Да се одборници изјашњавају гласањем за предлог, против предлога или
се уздржавају од гласања. Гласање се врши дизањем руку или поименично. За одборнике
који се нису изјаснили констатује се да нису гласали.
Скупштина Општине Лапово на седници одржаној дана 15.03.2018.године,
разматрала је Предлог Решења о именовању директора ЈКСП „Морава“ Лапово и исти није
усвојила из разлога што је: ЗА усвајање предлога Решења гласао 1 одборник СО Лапово,
ПРОТИВ је гласало 3 одборника, УЗДРЖАНА су била 2 одборника а 17 одборника нису
гласали.
На основу свега изнетог донета је одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-52/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
27.
На основу чланова 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута
општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17),
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.03.2018. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа
„МОРАВА“ Лапово
Члан 1.
Хршум Милан из Лапова, ул.Михајла Пупина бр.17, дипломирани економиста,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа
„Морава“ Лапово на период до једне године, односно до именовања директора Јавног
комунално стамбеног предузећа „Морава“ Лапово у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) почев од 16.03.2018. године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора
ЈКСП „МОРАВА“ Лапово (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 52.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон
и 101/16-др.закон) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине Лапово („Службени
гласник Општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којима је утврђено да скупштина
јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Обзиром да је досадашњи вршилац дужности директора разрешен, а није именован
директор по спроведеном јавном конкурсу из разлога што Решење о именовању директора
Јавног комунално стамбеног предузећа „Морава“ Лапово није усвојено на седници
Скупштине општине Лапово дана 15.03.2018. године, неопходно је именовати вршиоца
дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Морава“ Лапово до
именовања директора по спроведеном новом јавном конкурсу а најдуже до годину дана.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима, предвиђено је да се вршилац дужности
директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може
бити дужи од једне године.

На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача донето је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном
суду (Виши суд у Крагујевцу) у року од 60 дана од пријема овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-53 /18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср

28.
На основу члана 61.став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05,
123/07, 101/11 и 93/11) и члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине
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Лапово“, бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17 ) а у складу са чл.3 тач.24 Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр.124/12 и 14/15), Скупштина oпштине Лапово, на седници одржаној
15.03.2018.год. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
Одлуком о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лапово
(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.5/07) која је измењена Одлуком о измени одлуке о
јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лапово („Сл.гласник општине
Лапово“ бр.8/15) члану 32, додаје се:
ЈКСП „Морава“ Лапово може у случајевима где је неопходно израдити и потребну
техничку документацију.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-54/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
29.
На основу члана 27. став 10. и чл.29 ст.4 Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016), члана 2. и члана
3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.24/2012 и 48/15, 99/2015 и 42/2017) и
члана 30 ст.1. тачка 15 Статута општине Лапово („Сл. Гласник општине Лапово“, бр.8/12,
13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018.
године, донела je
ОДЛУКУ
о приступању прибављања кп.бр.8823 /1 и 8817/11 у јавну својину општине Лапово
непосредном погодбом
I
ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом, у јавну својину
општине Лапово, и то:
- Катастарске парцеле бр. 8823/1 уписане у ЛН бр.5673 КО Лапово, грађевинско
земљиште, у површини од 0.02,44 ха, која је у власништву Владислава Којанића из Лапова,
и сувласничког дела катастарске парцеле бр.8817/11 уписане у ЛН бр.9754, у
површини од 0.01,93ха, која је у сувласништву Владислава Којанића из Лапова и општине
Лапово.
II
Поступак прибављања непокретности из поглавља I ове Одлуке спровешће се
сагласно одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и
105/14104/16 –др.закон и 108/2016) и Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
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поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
24/2012, 48/15, 99/2015 и 42/2017).
III
Непокретност из поглавља I прибавиће се у јавну својину општине Лапово по
процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског
органа, или нижој,у складу са законом.
Средства за прибављање напред наведене непокретности обезбедиће се у буџету
општине Лапово.
IV Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:
1. Ивана Кнежевић - председник
2. Мирјана Петковић - члан
3. Светлана Велисављевић- члан.
Задатак Комисије је да на основу потврде од надлежног пореског органа о тржишној
вредности непокретности из поглавља I ове Одлуке прибави, од власника непокретности,
понуду за продају и на основу прибављене понуде и извештаја надлежног пореског органа
сачини Записник са одговарајућим предлогом и исти достави Скупштини општине Лапово
на разматрање и одлучивање.
V Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-55/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
30.
На основу члана 27. став 10. и чл.29 ст.4 Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016), члана 2. и члана
3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.24/2012 и 48/15, 99/2015 и 42/2017) и
члана 30 ст.1. тачка 15 Статута општине Лапово („Сл. Гласник општине Лапово“, бр.8/12,
13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018.
године, донела je
ОДЛУКУ
о приступању прибављања кп.бр.11578/3 и 11578/4 у јавну својину општине Лапово
непосредном погодбом
I
ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом, у јавну својину
општине Лапово, и то:
- Катастарске парцеле бр. 11578/3 уписане у ЛН бр.104 КО Лапово, њива 2. класе,
потес Село, у површини од 0.04,64 ха, која је у власништву Велибора Томића и
- Катастарске парцеле бр. 11578/4 уписане у ЛН бр.104 КО Лапово, њива 2. класе,
потес Село, у површини од 0.01,18 ха, која је у власништву Велибора Томића.
II
Поступак прибављања непокретности из поглавља I ове Одлуке спровешће се
сагласно одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и
105/14104/16 –др.закон и 108/2016) и Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
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поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
24/2012, 48/15, 99/2015 и 42/2017).
III
Непокретност из поглавља I прибавиће се у јавну својину општине Лапово по
процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског
органа, или нижој,у складу са законом.
Средства за прибављање напред наведене непокретности обезбедиће се у буџету
општине Лапово.
IV Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:
1. Ивана Кнежевић - председник
2. Мирјана Петковић - члан
3. Светлана Велисављевић- члан.
Задатак Комисије је да на основу потврде од надлежног пореског органа о тржишној
вредности непокретности из поглавља I ове Одлуке прибави, од власника непокретности,
понуду за продају и на основу прибављене понуде и извештаја надлежног пореског органа
сачини Записник са одговарајућим предлогом и исти достави Скупштини општине Лапово
на разматрање и одлучивање.
V

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-56/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.

31.
На основу члана 16.став 2. , члана 17. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), a у складу са чл.27. Одлуке о промени оснивачког акта
ЈКСП „Морава“ Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.2/13) и члана 30 ст. 1.
тачка 9. Сатута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12,
3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово:
-

МАРИЈА МИЛИЧИЋ, дипл.економиста из Лапова, ул.Свети Сава бр. 37.
- председник
За члана Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово именује се:

- ДАРКО ИВКОВИЋ, дипл.инжењер електротехнике из Лапова, ул. Николе Тесле
8. – председник.
Члан 2.
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РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово:
-

АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ дипл.економиста из Лапова, ул. Радничка бр. 27 - члан из
реда запослених.

За члана Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово именује се:
-

ДРАГИЦА ДМИТРИЋ, струковни санитарно-еколошки инжењер специјалиста из
Лапова, ул. Светозара Марковића 4 - члан из реда запослених.

Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-57/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
32.
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 и 145/14) и члана 30. Статута
Oпштине Лапово (“Сл.гласник Општине Лапово” бр. 8/12, 13/1, 3/13 и 17/17), Скупштина
Општине Лапово је на седници одржаној 15.03.2018. године, донела
О Д Л У К У
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Члан 1.
У Одлуци о измени Одлуке о образовању комисије за планове („Службени гласник
општине Лапово“ бр.1/2018) у члану 1. мењају се:
тачка 6. тако што се уместо Ивана Тричковића , дипл.инж.арх., за члана Комисије именује
Оливера Илић дипл.инж.арх. члан,
тачка 8. тако што се уместо Јелене Тирнанић геометра, за члана Комисије именује Срето
Лазаревић, дипл.инж.грађ. члан.
Члан 2.
Мандат новоименованих чланова траје до истека мандата Комисије утврђеног чл.3
Одлуке о образовању Комисије за планове („Сл.гласник општине Лапово“ бр.7/2015) .
Члан 3.
У свему осталом Одлука Скупштине општине Лапово број: 020-14/18- I-04 од
25.01.2018. године остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Лапово''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВO
Број: 020-58/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
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33.
На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»,
бр. 129/07, 83/14 и др. закон и 101/16-др.закон), члана 140. ст. 2. Закона здравственој
заштити («Сл.гласник РС», бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/2013др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/15) и члана 30. ст.1 тач.9. Статута општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине
Лапово на седници одржаној дана
15.03.2018. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Дома здравља Лапово именована из реда
запослених:
- Др МАРИНА ШАЛИПУРОВИЋ из Лапова, ул. Његошева бр.51/16.
Члан 2.
За члана Управног одбора Дома здравља Лапово из реда запослених ИМЕНУЈЕ СЕ:
Др ВЕСНА РАШКОВИЋ из Крагујевца, ул. Ратинчева бр. 7
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-59/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
34
На основу члана члана 92. и 55. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) и члана 8. и 6. Одлуке о установљењу
признања и награда општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/2013),
Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 12.03.2018.године, донело је
ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА
I
Поводом Дана општине , Општина Лапово ће доделити следећа признања и то:
1.ПЛАКЕТУ СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ:
- „ Инфраструктура железнице Србије а.д “ –др Мирољуб Јевтић-за област
изузетне сарадње.
- „Колор Прес “ Лапово-Срђан Којић-за хуманитарни рад и изузетну сарадњу.
2.ПЛАКЕТУ СА СРЕДЊИМ ГРБОМ:
- Црвени крст Лапово- Владета Златковић-за област хуманитарног рада;
- КУД „Лапово“ - за област културе;
- Спортски савез Лапово - за област спорта и изузетне сарадње;
- Драгана Милисављевић - за област образовања;
- Јовица Николић- за област културе;
- Драган Златковић Бели– за област спорта и изузетне сарадње;
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3.ПЛАКЕТУ СА МАЛИМ ГРБОМ:
- „ Фит Степ“ Лапово - Иван Илић- за област привреде;
- СЗТР „ Тест-пак“ Лапово -Саша Златковић – за област привреде;
- Дејан Протић - за област воћарства;
- Зоран Солунац - за област образовање;
- Удружење жена“Моравска шареница“-за област изузетне сарадње;
- Ученички парламент Средње школе у Лапову-за област изузетне сарадње;
- Црквени хор-Дејана Милошевић-за област изузетне сарадње.
4.ЗАХВАЛНИЦЕ
- Жана Мариана Прокић - за област културе;
- Снежана Тошић- за област културе;
- Данијела Вулићевић- за област културе;
- Слађана Дилић- за област културе;
- Рајић Марку – за области спорта;
- Дејан Петровић– за област културе;
- Урош Радић- за област спорта;
- Кристина Шљивић- за област спорта;
- Вељко Николић- за област спорта;
- Зорица Петковић- за област изузетне сарадње.
Поред Захвалнице Урошу Радићу се додељује новчана награда у износу од 30.000,00 дин,
Кристини Шљивић новчана награда у износу од 20.000,00 динара и Вељку Николићу
новчана награда у износу од 10.000,00 дин.
II Признања ће се доделити на Свечаној седници Скупштине општине Лапово
17.03.2018.године
III Oдлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-36 /18-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
35.
На основу чл.7. ст.1. а у вези са чл.8. ст.2. Одлуке о стимулисању и награђивању
ученика и студената са територије општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр.
13/15), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 12.03.2018.године ,
донело је
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАКНАДА-СТИМУЛАЦИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
Члан 1.
На предлог Комисије за доделу новчаних накнада-стимулација бр.020-200/2017III-04 од 26.10.2017. године, а у складу са буџетским средствима за ове намене, листа
корисника из чл.1. Одлуке о додели новчаних накнада-стимулација за школску 2017/18
годину („Сл.гласник општине Лапово“ бр.19/17), допуњује се за још 8 (осам) места од
01.04.2018.године, па се новчана накнада - стимулација додељује следећим студентима и
то:
1.Андријана Милојковић- Правни факултет у Крагујевцу, I година студија;
2.Ивана Николић- Правни факултет у Крагујевцу, I година студија;
3.Јована Вучковић- Медицински факултет у Нишу, I година студија;
4.Драгана Ристић- Факултет Педагошких наука у Јагодини, II година студија;
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5.Татјана Мујковић- ФИЛУМ- Крагујевац, II година студија;
6.Емилија Петровић- Факултет Педагошких наука у Јагодини, III година студија;
7.Павле Остојић - ПЕП Београд, I година студија;
8.Далибор Митић- ПЕП Београд, III година студија;
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-37/18-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
36.
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. 12. т. 4. и 11.
и чл. 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12,
03/13 и 17/17) чл. 3. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне
средине у општини Лапово („Службени гласник општине Лапово,“број 2/10), Општинско
веће општине Лапово, на седници одржаној дана 26.02.2018. године, донело је
ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђује се расподела прихода и намена коришћења средстава у области
заштите, унапређења и очувања животне средине.
Члан 2.
У циљу унапређења и очувања животне средине општина Лапово ће учествовати као
суфинансијер на пројектима из области заштите животне средине у сарадњи са
Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине а средства из овог
Програма користиће се за:

планирана

1.Суфинансирање пројеката из области заштите животне средине средства у износу од 3.000.000,00 динара.

2. Планирана је израда пројеката и извођење радова на згради општине који ће смањити
губитак топлотне енергије и допринети повећању енергетске ефикасности , износ од
1.500.000,00 динара
3. Планирана је акција на уништавању крпеља , комараца, глодара и амброзије , износ од
1.500.000,00 динара.
4. Планирано је суфинансирање на замени азбестних водоводних цеви, износ од
10.000.000,00 динара.
5.Уређење јавних зелених површина Општине - планирана средства у износу од 500.000,00
динара.
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Општина Лапово ће у циљу естетског уређења јавних зелених површина општине
организовати следеће активности и то:
- сређивање терена постојећих јавних зелених површина, и изградња нових
- куповина садног материјала,
- засад купљеног расада
6. 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
7. Планирана је замена азбеснтих и оловних цеви ( електроинсталација) из зграде општине,
износ од 50.000,00 динара
8. Планирано је уклањање радиоактивних громобрана, износ од 50.000,00 динара.
9. 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.
10. Планира се издвајање средстава за образовне активности и јачање свести о потреби
заштите животне средине, износ од 250.000,00 динара .
11. Планирано је уклањање „дивљих депонија“ и превенција настанка таквих депонија планирана средства у износу од 1.000.000,00.динара.
12. Израда пројектне документације и/или реализација пројекта везано за стару депонију ,,
Којанићко језеро” у износу од 10.000.000,00 динара.
13. Планирано је чишћења корита ,, Казанског и Липарског потока” од комуналног
отпада(пластичног,металног и сл), шибља и растиња, а у износу од 1.000.000,00 динара.
За спровођење радова из тачке 4,5.,,11. и 13. задужује се ЈКСП“Морава“Лапово.
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 привреду, финансије и заједничке
послове.
Члан.5.
Програм објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“, по добијању сагласности од
Министарства пољопривреде и заштите животне средине .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
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Број:020-26/18-III-04
ПРЕДСЕДНИК

^

Бобан Миличић ,ср.

