СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXI БРОЈ 9 ЛАПОВО, 27. август 2015. год.
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д.

133.
На основу члана 8. ст.2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“,
бр.41/09, 53/10 и 101/2011) и чл.55. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине
Лапово“, бр.8/12), Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана
05.08.2015.године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ АКТА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
У Акту о оснивању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Лапово, („Сл.гласник општине Лапово“, бр.12/12), мења се чл.2. у
ставу 2. тако да гласи:
„У Савет именују се:
1. Небојша Тасић – председник Савета
2. Виолета Николић - секретарка Савета
3. Татјана Милетић – заменица секретарке Савета
4. Радосав Павловић – члан Савета
5. Иван Андрејевић – члан Савета
Члан 2.
У свему осталом Акт о оснивању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Лапово, број: 020-157/12-III-04 од 29.10.2012. године,
остаје исти.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПОШТИНЕ ЛАПОВО
Бр: 020- 163 /15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
134.
На основу чл.50 ст.3 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/12,
116/13-аутен.тумачење и 44/14-др.закон) и члана 30. ст.1 тач.9 Статута Општине Лапово
(„Службени гласник Општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина Општине
Лапово, на седници одржаној дана 27.08.2015. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
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ДАЈЕ СЕ сагласност на четврту измену и допуну Програма ЈП „Нови век“ Лапово
о уређењу грађевинског земљишта на подручју општине Лапово са финансијским планом
за 2015. годину, као у материјалу.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-177/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић ,ср.
135.
На основу члана 28 ст.1 тч.1 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Нови век“ Лапово („Службени
гласник Општине Лапово“ бр.2/13) а вези чл.24. ст.4 Закона о раду („Сл.гласник РС“
бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Скупштина Општине Лапово на седници одржаној
дана 27.08.2015. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
послова ЈП „Нови век“ Лапово бр.100-2-93/15 од 12.08.2015.год. који је донео в.д.
директора ЈП „Нови век“ Лапово а Надзорни одобор усвојио на седници одржаној
19.08.2015.године, под бр.110-1-96/15.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-171/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
136.
На основу чл.57 ст.2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/12,
116/13-аутен.тумачење и 44/14-др.закон) и члана 9 ст.2 Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Нови век“
Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр.2/13), Скупштина Општине Лапово на
седници одржаној дана 27.08.2015. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одобора ЈП „Нови век“ Лапово о
промени седишта ЈП „Нови век“ Лапово, бр.110-1-95/15 од 19.08.2015.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-172/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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137.
На основу члана 27. став 10. и чл.29 ст.4 Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13 и 105/14), 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) и члана 30 ст.1. тачка 15 Статута општине Лапово
(„Сл. Гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина општине Лапово, на
седници одржаној 27.08.2015. године, донела je
ОДЛУКУ
о прибављању кп.бр.12662/5 у у јавну својину општине Лапово
непосредном погодбом
I
Прибавља се катастарска парцела 12662/5 уписане у ЛН бр.10157 КО Лапово, њива
1. класе, у површини од 0.18,01 ха у јавну својину општине Лапово, непосредном
погодбом, ради изградње бунара за водоснабдевање у општини Лапово.
II
Прибављањем непокретности из тачке I у јавну својину општине Лапово решава се
проблем недостатка довољне количине воде у изворишту „Гаревина“, па је потребно
приступити изради новог бунара Б-7/14.
Оправданост и целисходност прибављања непокретности у јавну својину општине
Лапово непосредном погодбом је у чињеници, што се непокретност из тачке I ове Одлуке,
налази поред далековода и цевовода Фи 200, на локацији која је Просторним планом
општине Лапово предвиђена за ширу зону заштите „Изворишта“, и што је пробна
бушотина ископана на кп.бр.12662/5 према хидрогеолошким истраживањима и Елаборату
о резервама подземних вода на потезу „Гаревина“ дала најбоље резултате, а имајући у
виду постојећу инфраструктуру која води ка новом изворишту „Острво“ она једина
одговара потребама због чега се прибављање у јавну својину не може реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
III
Поступак прибављања непокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно
одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/201188/13 и 105/14) и 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).
IV
Непокретност из тачке I прибавља се у јавну својину општине Лапово по
процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског
органа.
Средства за прибављање напред наведене непокретности обезбедиће се у буџету
општине Лапово.
V
Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:
1. Миличић Зорица - председник
2. Петковић Мирјана - члан
3. Стајковић Весна- члан.
Задатак Комисије је да на основу прибављеног извештаја од надлежног пореског
органа о тржишној вредности непокретности из тачке I ове Одлуке прибави понуду за
продају власника непокретности из тачке I ове Одлуке и на основу прибављене понуде и
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извештаја надлежног пореског органа сачини записник са одговарајућим предлогом и исти
достави Председнику општине Лапово.
VI
Овлашћује се Председник општине Лапово да након достављеног предлога
Комисије из тачке V ове Одлуке, и постигнутог договора са власником непокретности, са
истим закључи уговор о прибављању кп.бр.12662/5 у јавну својину општине Лапово
непосредном погодбом.
VII
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-173/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
138.
На основу чл.30 ст.1 тач.4 Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“
бр.8/12, 13/12 и 3/13) а у складу са Законом о отклањању последица поплава у РС
(„Сл.гласник РС“ бр.75/14, 64/15 и 68/15), Скупштина општине Лапово на седници
одржаној дана 27.08.2015.год. усвојила је
ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНЕ ЛАПОВО
1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере
Програм се односи на обнову објеката јавне намене у областима: водоводна и
канализациона инфраструктура; путна инфраструктура; водни објекти за уређење водотока
и заштиту од поплава на водама 2. реда и објекти за заштиту од ерозија и бујица;
образовање и здравство. Реч је о објектима који су уништени или оштећени услед дејства
поплаве или активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у складу са одредбама
Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број
75/14, 64/15 и 68/15– у даљем тексту: Закон).
Програм обухвата обнову објеката јавне намене који су у надлежности општине
Лапово за чију обнову нису до сада обезбеђена средства из других извора финансирања.
2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица
поплава, односно дејства клизишта
Након поплава из маја месеца 2014. године на територији општине Лапово уништен
је или оштећен један број објеката јавне намене, услед чега је отежано обављање
појединих јавних делатности и пружање јавних услуга.
Ради детаљнијег сагледавања штете на објектима јавне намене у надлежности
општине Лапово која је настала као последица ванредних догађаја из маја 2014. године
изазваних поплавом и активирањем клизишта, општина Лапово доставиће Канцеларији за
помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија) списак објеката, које
је потребно изградити односно реконструисати, а у складу са критеријумима утврђеним
овим програмом.
3. Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава,
односно дејства клизишта и рокови за спровођење мера
Ради обнове објеката јавне намене, потребно је извести радове на реконструкцији
објеката, као и на изградњи нових.
Списак објеката које је потребно реконструисати, односно изградити, утврђује СО
Лапово, на основу података:
- Записника Штаба за ванредне ситуације општине Лапово,
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-

Комисије за утврђивање и процену штете на објектима општине Лапово,

-

Извештаја Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе
Републике Србије,

-

Извештаја Министарству Привреде о привредним субјектима који су пријавили
насталу штету,

-

Извештаја директора ЈКСП Морава Лапово,Извештаја Института за јавно здравље
о исправности воде за пиће,

-

Фотодокументације и пројектне документације за сваки објекат.

Списак објеката дат је у Прилогу 1, и чини саставни део овог програма. Редни број у
списку односи се на приоритет за изградњу односно реконструкцију.
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности јединице локалне самоуправе,
општина Лапово доставиће Канцеларији до 31. августа 2015. године. Реконструкција
оштећених и изградња нових објеката на територији општине Лапово зависиће од висине
финансијских средстава обезбеђених преко Канцеларије из Фонда солидарности Европске
уније.
4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера
Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи објеката јавне намене,
вршиће се у складу са чл. 131а до 131е Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15). Поступак јавне набавке радова спроводи општина Лапово.
Предмет реконструкције односно изградње могу бити они објекти јавне намене који
испуњавају следеће основне критеријуме:
- да је објекат у надлежности јединице локалне самоуправе;
- да су оштећења настала услед дејства поплаве или активирањем клизишта која су се
десила у мају 2014. године и да су оштећена утврђена одговарајућим записником
надлежног органа о пријави односно процени штете;
- да за реконструкцију или изградњу нису обезбеђена средства из буџета локалне
самоуправе, донација или других извора финансирања;
5. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења
појединих мера из овог програма
Носилац спровођења мера из овог програма је општина Лапово у складу са чланом
1. закона, а Канцеларија врши координацију мера из овог програма.
6. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања
Потребна финансијска средства за спровођење овог програма износе 10.892.637,60
динара за објекат водоснабдевања и 1.860.000,00 динара за путеве, што укупно износи
12.752.637,60 динара.
Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја ће определити средства из
Фонда солидарности Европске уније за оне објекте који су приоритетни према обиму
оштећења и значају за грађане на територији јединице локалне самоуправе, а у складу са
висином укупно обезбеђених средстава.
Овај Програм објавити у „Службеном гласнику општине Лапово.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-174/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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Општина

Назив објекта

Редни
број

1

ЛАПОВО

Објекти Црпне
Станице
водоизворишт
а "Гаревине"Црпна
станица,лабора
торија, ограда
и
хидроелктома
шински део
бустер пумпа
са потребном
електроинстал
ацијом

Тип
инфраструкт
уре (1водовод и
канализациј
а, 2водотокови,
3- здравство,
4образовање,
5- путеви)

1 водовод и
канализација

Врста објекта
(уколико се ради о
путу, обавезно
навести дужину
деонице пута која
је оштећена)

Објекат
водоснабдевања

Процењена
вредност
радова без
ПДВ

9.077.198,00

Процењ
ена
вреднос
т
радова
са ПДВ

10.892.6
37,60
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Програм
обнове (1да, 2- не)

1.ДА

Надле
жност
општи
не/гра
да (1да, 2не)

1.ДА

Запис
ник о
штет
и
наста
лој у
мају
2014.
годин
е (1да, 2не)

1.ДА

Изјава
да нису
обезбеђе
на
средств
а (1- да,
2- не)

Остатак документације
који се прилаже

1.ДА

Записника Штаба за
ванредне ситуације
општине
Лапово,Извештаја
Комисије за утврђивање и
процену штете на
објектима општине
Лапово,Извештаја
Комисији за утврђивање
штете од елементарних
непогода Владе Републике
Србије,Извештаја
Министарству Привреде о
привредним субјектима
који су пријавили насталу
штету,Извештаја
директора ЈКСП Морава
Лапово,Извештаја
Института за јавно
здравље о исправности
воде за
пиће,фотодокументације и
пројектне документације
за сваки објекат ,копија и
власнички лист

27.08.2015
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ЛАПОВО

Пољски пут
старо брдо

5. путеви
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некатегорисани пут
дужина деонице је
500,00 м1

1,550,000.00

1,860,00
0.00
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1ДА

1ДА

1ДА

1ДА

Записника Штаба за
ванредне ситуације
општине Лапово,Комисије
за утврђивање и процену
штете на објектима
општине
Лапово,Извештаја
Комисији за утврђивање
штете од елементарних
непогода Владе Републике
Србије,Извештаја
Министарству Привреде о
привредним суб

12.10.2015
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139.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07),
члана 30. ст.1 тач.9 Статута општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр.
8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина општине Лапово на седници одржаној 27.08.2015. године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору Дома здравља Лапово:
ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ из Лапова, ул.Његошева бр.9/5 – именован испред
оснивача, због поднете оставке дана 24.07.2015.године.
Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Дома здравља Лапово:
ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ из Лапова, ул.Светозара Марковића бр.38 - испред
оснивача.
Члан 3.
Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата овог
органа управљања утврђеног Одлуком Скупштине општине Лапово број: 020-87/12-I-04 од
22.06.2012. године.
Овлашћује се Стручна служба за скупштинске послове да изврши правно техничку
редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о именовању Управног одбора Дома
здравља Лапово.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-175/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
140.
На основу члана 13. и чл.14. ст.1, 4. и 5. Закона о локалним изборима («Сл.гласник
РС», бр. 129/07, 54/11, Одлука Уставног суда бр. 34/2010) и члана 30. Статута Општине
Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина
Општине Лапово, на седници одржаној 27.08.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1
I - За Председника Општинске изборне комисије именује се ЗОРИЦА МИЛИЧИЋ, (СПОСНС) дипл.правник из Лапова, ул.Краља Петра I бр. 62.
За Заменика Председника Општинске изборне комисије именује се МИЛОРАД
ТОШИЋ (СПО-СНС) дипл. правник из Лапова, ул.Краља Петра I бр. 2/8.

27.08.2015

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 9- страна 9

II – За Секретара Општинске изборне комисије именује се МАРИЈА АНТИХ,
дипл.правник из Лапова.
За Заменика Секретара Општинске изборне комисије именује се МОМЧИЛО
ПЕТРОВИЋ, дипл. правник из Баточине.
III - За чланове Општинске изборне комисије именују се:
За члана Општинске изборне комисије именује се
- САША БОГДАНОВИЋ (СПО), из Лапова ул. Г.Принципа бр. 11
За Заменика члана Општинске изборне комисије, именује се
- БРАНИСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋ, (СПО), из Лапова, ул.С.Главаша бр.2.
2. За члана Општинске изборне комисије именује се
- ДОБРИВОЈЕ КУМРИЋ (СПО), из Лапова ул. Милоша Обилића бр. 29
За Заменика члана Општинске изборне комисије именује се
- МИЛОРАД СПАСОЈЕВИЋ (СПО) из Лапова, ул.Војводе Бојовића бр.19.
3. За члана Општинске изборне комисије именује се
- ЖИВОТИЈЕ МУЈКОВИЋ (СНС) из Лапова ул.Карађорђева бр.169
За Заменика члана Општинске изборне комисије именује се
- САША ТОМИЋ (СНС) из Лапова, ул. Косовских јунака бр. 39.
4. За члана Општинске изборне комисије именује се
- ГОРАН ВУЧКОВИЋ (СНС) из Лапова ул.Карађорђева бр.171
За Заменика члана Општинске изборне комисије именује се
- АНА МИЛИЋ (СНС) из Лапова, ул. Милоша Обилића бр.70.
5. За члана Општинске изборне комисије именује се
- ВЛАДИЦА ЂУРЂЕВИЋ (ГГ “За живот Лапова“) из Лапова, ул.Стевана Сремца бр.23
За Заменика члана Општинске изборне комисије именује се
- НЕНАД МУЈКОВИЋ (ГГ “За живот Лапова“) из Лапова, ул.Иве Андрића бр.1
6. За члана Општинске изборне комисије именује се
- ТОШИЋ СНЕЖАНА (ДС) из Лапова, ул. Краља Петра I бр. 2/8.
За Заменика члана Општинске изборне комисије именује се
- МУЈКОВИЋ БОЈАНА (ДС) из Лапова, ул.Радничка бр.3.
Члан 2.
Даном доношења овог решења престаје да важи решење о именовању Општинске
изборне комисије у сталном саставу Општине Лапово број: 020-63/13-I-04
од
29.04.2013.године («Службени гласник општине Лапово», бр.3/13), решење о разрешењу и
именовању једног члана и два заменика члана Општинске изборне комисије у сталном
саставу Општине Лапово број: 020-100/13-I-04 од 06.06.2013.године («Службени гласник
општине Лапово», бр.5/13 и 7/14-исправка) и решење о разрешењу и именовању Секретара
Општинске изборне комисије у сталном саставу Општине Лапово број: 020-156/14-I-04 од
03.09.2014.године («Службени гласник општине Лапово», бр.7/14).
Члан 3.
Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду, у року од 24 часа од
дана доношења овог решења.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
1.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-176/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.

27.08.2015
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С А Д Р Ж А Ј

Ред.
број
1
2

3
4
5
6
7
8

НАЗИВ

АКТА

Одлука о измени Акта о оснивању Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Општине Лапово
Одлука о давању сагласности на четврту измену и допуну Програма ЈП „Нови век“
Лапово о уређењу грађевинског земљишта на подручју општине Лапово са
финансијским планом за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова ЈП „Нови век“ Лапово бр.100-2-93/15 од 12.08.2015.год.
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одобора ЈП „Нови век“ Лапово
о промени седишта ЈП „Нови век“ Лапово, бр.110-1-95/15 од 19.08.2015.године.
Одлука о прибављању кп.бр.12662/5 у у јавну својину општине Лапово
непосредном погодбом
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Општине Лапово
Одлука о измени Одлуке о именовању Управног одбора ДЗ Лапово
Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу ОЛ

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева
бр. 18
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800
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