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141. 

На основу члана 2. ст.2 Одлуке о допуни одлуке о образовању Штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр.6/15), 

Стручна служба за скупштинске послове утврдила је пречишћен текст Одлуке о 

образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово. 

Пречишћен текст Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Лапово обухвата Одлуку о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Лапово објављену у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 2/11, измена и 

допунама објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 3/14 и допунама 

објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 6/15. 

Пречишћен текст Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Лапово не садржи: одредбе члана 2. ст.1 тач.14 Одлуке о образовању Штаба за 

ванредне ситуације за територију општине Лапово које су избрисане изменама и допунама 

објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 3/14, одредбе чл. 2. ст.2 Одлуке 

о допуни одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ бр.6/15) којим се овлашћује Стручна служба за 

скупштинске послове да изврши правно-техничку редакцију, утврди и објави пречишћен 

текст и одредбе  у којима је одређено време ступања на снагу Одлуке. 

Стручна служба за скупштинске послове 

Број: 020-178/2015-I-04 

Датум: 07.09.2015.год.              Секретар 

 Марија Антих,ср. 

ОДЛУКА 

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

Члан 1. 

Образује се Штаб за ванредне ситуације општине Лапово, чији је основни задатак 

координација и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама. 

Члан 2. 

У Штаб за ванредне ситуације именују се по положају-функцији: 

1. Председник општине Лапово                                                      - за Команданта 

2. Заменик председника општине Лапово                     - за Заменика командатна 

3. Представник сектора за ванредне ситуације Управе за вандредне ситуације  

Крагујевац                                                                                       - за Начелника 

4. Представник Министарства одбране за цивилно - војну сарадњу   – за члана 

 

 

 

5. Председник скупштине општине Лапово                                            - за члана 

6. Заменик председника скупштине општине Лапово                            - за члана 

7. Шеф Службе за катастар и непокретности општине Лапово             - за члана                                                                                 

8. Директор ЈКСП „Морава“ Лапово                                                         - за члана 

9. Директор Дома здравља Лапово                                                            - за члана 

10. Командир Полицијске станице Лапово                                                 - за члана 
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11. Командир Ватрогасно-спасилачког одељењa за Баточину и Лапово - за члана                                                              

12. Секретар Црвеног крста Лапово                                                            - за члана 

13. Председник одбора за безбедност и саобраћај Скупштине општине Лапово 

       - за члана                                               

14. Члан Општинског већа општине Лапово за путеве, комуналне делатности и 

инфраструктуру                                                                                       - за члана 

15. Приватни предузетници                                                                           -за члана 

 

Члан 3. 
Начелника, заменика и чланове Штаба за ванредне ситуације општине Лапово 

поставља и разрешава Скупштина општине на предлог Председника општине. 

                                                                           Члан 4. 

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 

1. руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и 

спасавања на територији општине Лапово у ванредним ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака; 

2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

3. разматра и даје мишљење на Процене угрожености и предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 

4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 

побољшање; 

5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава 

која се користе у ванредним ситуацијама; 

6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама; 

7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених и оспособљених правних лица; 

8. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 

9. доноси наредбе, закључке и препоруке; 

10. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 

11. именује менаџера и заменика менаџера у насељеним местима; 

12. разматра и предлаже Скупштини општине доношење одлуке о организацији заштите и 

спасавања на територији општине Лапово; 

13. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за ванредне 

ситуације за општину Лапово; 

14. врши и друге послове у складу са Законом и одлуком о организацији заштите и 

спасавања за општину Лапово.       

                          

Члан 5. 
Штаб за ванредне ситуације општине Лапово образује, по потреби, помоћне 

стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања. 

Члан 6. 
Штаб за ванредне ситуације општине Лапово доноси пословник о свом раду и 

годишњи план рада. 

Члан 7. 
Административно-техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације 

општине Лапово обављаће Општинска управа Лапово, Одељење за општу управу и јавне 

службе, административни радник за аутоматску обраду података бирачког списка и 

административно- техничке послове Општине. 

Члан 8. 
Финансирање активности Штаба за ванредне ситуације општине Лапово обезбеђује 

се из буџета Општине Лапово, Фонда за ванредне ситуације, фондација, других донатора и 

буџета Републике Србије. 
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Члан 9. 
 На дан 11.04.2011.год. престало је да важи Решење о образовању Општинског штаба 

за одбрану од елементарних непогода Општине Лапово /“Службени гласник општине 

Лапово“, бр.7/08/. 

Члан 10. 

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Лапово.“ 

                                        

142. 

На основу члана 4. Решења о разрешењу и именовању председника и чланова 

Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр.7/15), 

Стручна служба за скупштинске послове утврдила је пречишћен текст Решења о 

именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово. 

Пречишћен текст Решења о именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово 

обухвата Решење о именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово објављено у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ број 5/13 и Решење о разрешењу и именовању 

председника и чланова Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово објављено у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ број 7/15.  

Пречишћен текст Решења о именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово 

не садржи:  

- одредбе члана 1. ст.1 тач.1 Решења о именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ 

Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 5/13, јер је Решењем 

објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 10/13, Младеновић Зорану, 

дипл.инг.грађевинарства из Лапова, утврђен престанак мандата због поднете оставке; 

- одредбе члана 1. ст.1 тач.2 Решења о именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ 

Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 5/13 и одредбе члана 1. 

ст.1 алинеја 1. Решења о именовању председника објављеном у „Службеном гласнику 

општине Лапово“ број 12/13  јер је Решењем о разрешењу и именовању председника и 

једног члана Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово објављеном у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ број 3/14 разрешена са функције председника Вујичић 

Слађана, мастер економиста и мастер инг.менаџмента, из Лапова, а Предраг 

Јанковић дипл.економиста из Крагујевца, чланства у Надзорном одбору; 

- одредбе чл.1 ст.4 Решења о разрешењу и именовању председника и једног члана 

Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине 

Лапово“ број 3/14 којим је за председника Надзорног одбора именован Драган Микић, 

проф.народне одбране из Лапова, јер је разрешен на лични захтев Решењем о разрешењу 

и именовању председника Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово објављеном у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/14, и одредбе чл.2 ст.3 Решења о разрешењу 

и именовању председника и једног члана Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово 

објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 3/14 којим је за члана именован 

Драгослав Ивковић, дипл.машински инжењер из Лапова, јер је разрешен чланства 

Решењем о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКСП 

„Морава“ Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/15; 

- одредбе члана 1. ст.1 тач.3 Решења о именовању Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ 

Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 5/13 и одредбе чл.2 ст.2 

Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово 

објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/14, јер је Љубиша Лазић. 

дипл.економиста из Крагујевца, разрешен чланства а Марија Миличић, 

дипл.економиста из Лапова, функције председника Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ 

Лапово, Решењем о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора 

ЈКСП „Морава“ Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/15; 

-   одредбе члана 4. Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКСП „Морава“ Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр.7/15) којим се 

овлашћује Стручна служба за скупштинске послове да изврши правно-техничку редакцију, 
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утврди и објави пречишћен текст решења и одредбе  у којима је одређено време ступања на 

снагу решења. 

Стручна служба за скупштинске послове 

Број: 020-179/2015-I-04 

Датум: 07.09.2015.год.              Секретар 

 Марија Антих,ср 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

Члан 1. 

У Надзорни одбор ЈКСП „Морава“ Лапово именују се следећа лица: 

1. ВЛАДИМИР МАТЕЈИЋ мастер економиста из Лапова, ул.Гаврила Принципа 

бр.21 – Председник. 

2. ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ менаџер из Лапова, ул.Радомира Путника  бр.7 - 

члан 

3. ДЕЈАН КОЦИЋ дипл.правник из Лапова, ул.Његошева бр.50 – члан из реда 

запослених. 

Члан 2. 

 Мандат председника и чланова Надзорног одбора ЈКСП „МОРАВА“ Лапово траје до 

06.06.2017.године. 

Члан 3. 

 Даном доношења овог Решења, по сили Закона, престала је да важи Одлука 

Скупштине општине Лапово број 020-80/12- I-04 од 22.06. 2012. године.  

 

Члан 4. 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

143. 

На основу члана 4. Решења о измени решења о образовању Комисије за именовање 

директора ЈП чији је оснивач општина Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 

бр.7/15), Стручна служба за скупштинске послове утврдила је пречишћен текст Решења о 

образовању Комисије за именовање директора ЈП чији је оснивач општина Лапово. 

Пречишћен текст обухвата Решење о образовању Комисије за именовање директора 

ЈП чији је оснивач општина Лапово објављено у „Службеном гласнику општине Лапово“ 

број 5/13, Решење о допуни решења о образовању Комисије за именовање директора ЈП 

чији је оснивач општина Лапово објављеног у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 

6/13 и Решење измени решења о образовању Комисије за именовање директора ЈП чији је 

оснивач општина Лапово објављеног у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/15.  

Пречишћен текст Одлуке о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ 

Лапово не садржи:  

- одредбе члана 1. ст.1 тач.1,2,3 и 4. Решења о образовању Комисије за именовање 

директора ЈП чији је оснивач општина Лапово објављено у „Службеном гласнику општине 

Лапово“ број 5/13, јер је решењем објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ 

број 7/15, Зорица Миличић дипл.правник из Лапова, разрешена са места председника 

Комисије а Србољуб Јовановић, економиста, Виолета Николић, дипл.инг.машинства и 

Милош Мујковић, економиста, сви из Лапова, чланства у Комисији, и одредбе чл.1 ст.2 

којим је одређено да ће се пети члан Комисије из СКГО именовати накнадно, у складу са 

Законом, јер је то учињено Решењем о допуни решења о образовању Комисије за 

именовање директора ЈП чији је оснивач општина Лапово објављеног у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ број 6/13. 

- одредбе поглавља II Решења о допуни решења о образовању Комисије за именовање 

директора ЈП чији је оснивач општина Лапово објављеног  у „Службеном гласнику 
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општине Лапово“ број 6/13, о обавези достављања примерка решења СКГО, јер члан 

именован по предлогу СКГО није промењен. 

-   одредбе члана 4. Решења о измени решења о образовању Комисије за именовање 

директора ЈП чији је оснивач општина Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 

бр.7/15) којим се овлашћује Стручна служба за скупштинске послове да изврши правно-

техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст решења и одредбе  у којима је 

одређено време ступања на снагу Решења. 

Стручна служба за скупштинске послове 

Број: 020-180/2015-I-04 

Датум: 07.09.2015.год.              Секретар 

 Марија Антих,ср. 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЛАПОВО 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

            Члан 1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора ЈП чији је оснивач Општина Лапово, (у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. ЗОРИЦА ПЕТКОВИЋ економиста из Лапова, ул.Милоша Обилића бр.24 - 

Председник 

2. ИВИЦА ПРЕШИЋ грађ.техничар из Лапова, ул.Николе Тесле бр.44 

3. МИЛОШ МАРКОВИЋ из Лапова, ул.Карађорђева бр.81 

4. ИВАНА МИЛАДИНОВИЋ из Лапова, ул.Светог Саве бр.76 

5. МАРИЈА НИКОЛИЋ, дипл.правник из Лапова, ул. Карађорђева    бр.174  - 

члан по Предлогу СКГО . 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

 предузећа чији је оснивач Општина Лапово. 

            Члан 3. 

 Комисија је ново радно тело Скупштине општине а њен мандат траје до 06.06.2016. 

године. 

 Новчана средства за рад Комисије обезбеђена су у буџету Општине Лапово у висини 

новчане накнаде коју примају чланови радних тела Скупштине општине Лапово. 

            Члан 4. 

 Ради спровођења јавних конкурса за избор директора јавних предузећа Комисија је 

донела Правилник о свом раду, у складу са Законом. 

            Члан 5. 

Решење објавити се у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

144. 

На основу члана 3. ст.2 Одлуке о измени одлуке о именовању Управног одбора 

Дома здравља Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр.9/15), Стручна служба за 

скупштинске послове утврдила је пречишћен текст Одлуке о именовању Управног одбора 

Дом здравља Лапово. 

Пречишћен текст обухвата Одлуку о именовању Управног одбора Дом здравља 

Лапово објављену у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 8/12, Одлуку о измени 

одлуке о именовању Управног одбора Дом здравља Лапово објављену у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ број 7/15 и Одлуку о измени одлуке о именовању Управног 

одбора Дома здравља Лапово објављену у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 

9/15.  

Пречишћен текст Одлуке о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово не 

садржи:  
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-  одредбе члана 1. ст.2 тач.1 Одлуке о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово 

објављеној у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 8/12, јер је Одлуком објављеном 

у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 10/13, др Александар Зечевић из 

Крагујевца, именован испред оснивача, разрешен са места председника Управног одбора, 

одредбе члана 1. става 2 тач.2 и става 3. тач.4 јер су чланови Милош Мујковић из Лапова, 

именован испред оснивача и др Весна Станојевић из Лапова именована испред 

запослених, разрешени чланства Одлуком о измени одлуке о именовању Управног одбора 

Дома здравља Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/15, 

одредбе члана 1. става 2 тач.3 и става 3. тач.5 јер је члан Малина Солунац из Лапова 

именована из реда запослених разрешена члнства Одлуком о измени одлуке о именовању 

Управног одбора Дома здравља Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине 

Лапово“ број 12/13, а члан Сандра Петровић из Лапова, именована испред оснивача, 

Одлуком о измени одлуке о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово објављеном 

у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 1/15; 

-  одредбе чл. 2 ст.1 алинеја 1. Одлуке о разрешењу и именовању председника управног 

одбора Дома здравља Лапово објављеној у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 

10/13 јер је Синиша Солунац из Крагујевца, разрешен са функције председника Одлуком 

о измени одлуке о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово објављеној 

у„Службеном гласнику општине Лапово“ бр.3/15; 

-  одредбе чл. 2 ст.1 алинеја 1 и ст.2 алинеја 2. Одлуке о измени одлуке о именовању 

Управног одбора Дома здравља Лапово објављеној у„Службеном гласнику општине 

Лапово“ бр.3/15, јер су Ђорић Сретен као председник, и Исаковић Слађан, као члан, 

обојица из Лапова, именовани испред оснивача, разрешени чланства Одлуком о измени 

одлуке о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово објављеној у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ број 7/15; 

-  одредбе члана 2 ст.2 тач.1 Одлуке о измени одлуке о именовању Управног одбора Дома 

здравља Лапово објављеној у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/15 јер је 

Дејан Јовановић из Лапова, именован испред оснивача, разрешен чланства Одлуком о 

измени одлуке о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово објављеној у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ број 9/15; 

-   одредбе члана 3. ст.2 Одлуке о измени одлуке о именовању Управног одбора Дома 

здравља Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр.9/15) којим се овлашћује 

Стручна служба за скупштинске послове да изврши правно-техничку редакцију, утврди и 

објави пречишћен текст Одлуке и одредбе у којима је одређено време ступања на снагу 

Одлуке. 

Стручна служба за скупштинске послове 

Број: 020-181/2015-I-04 

Датум: 07.09.2015.год.              Секретар 

 Марија Антих,ср. 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

Члан 1. 

 У Управни одбор Дома здравља Лапово на мандатни период од 4 године именују се: 

            Испред оснивача: 

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

2. МИРЕЛА ЗЛАТКОВИЋ из Лапова, ул. Деспота Стефана Лазаревића бр.46 

 3. СЛАЂАН СТАНИСАВЉЕВИЋ из Лапова, ул.Његошева бр.51/1 

Из реда запослених: 

 1. ДР МАРИЈА МУЈКОВИЋ из Лапова, ул.Краља Петра I бр.17/7 

 2. МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ из Кијева, општина Баточина 

Члан 2. 
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Права и дужности чланова Управног одбора утврђени су Статутом Дома здравља 

Лапово. 

Члан 3. 

 Даном доношења ове Одлуке, престала је да важи Одлука број: 020-75/08-I-04 од 

01.07.2008. године, Одлука број: 020-15/09- I-04 од 24.02.2009. године и Одлука број: 020-

86/09-I-04 од 25.09.2009. године. 

 

Члан 4. 

Мандат чланова Управног одбора Дома здравља Лапово из чл.1 ове Одлуке, траје до 

22.06.2016.године. 

Члан 5. 

 Одлуку објавити се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 

145. 

На основу члана 3. ст.2 Решења о измени и допуни решења о именовању начелника, 

заменика и чланова штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/15), Стручна служба за скупштинске послове 

утврдила је пречишћен текст Решења о именовању начелника, заменика и чланова штаба за 

ванредне ситуације за територију општине Лапово. 

Пречишћен текст обухвата Решење о именовању начелника, заменика и чланова 

штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово објављено у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ број 3/14, Решење о измени и допуни решења о објављеног у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ број 6/15 и Решење о измени и допуни решења 

објављеног у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 8/15.  

Пречишћен текст Решења о именовању начелника, заменика и чланова штаба за 

ванредне ситуације за територију општине Лапово не садржи:  

- одредбе члана 1. ст.1 алинеја 2. и става 2. тач.2 Решења о именовању начелника, заменика 

и чланова штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово објављеног у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ број 3/14, јер је решењем објављеним у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/14, уместо Павловић Зорана за Заменика 

команданта Штаба именован Дмитрић Петар, а уместо Мујковић Тијане за члана Штаба је 

именован Павловић Бранко, затим одредбе чл.1 става 2. тач. 1 и 5. јер је решењем о измени 

и допуни објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 6/15 уместо Којанић 

Дејана за члана именован Славољуб Ивковић и разрешена Сузана Жугић, одредбе чл.1 

става 2. тач.9 и 10. јер је решењем о измени и допуни објављеним у „Службеном гласнику 

општине Лапово“ број 8/15 уместо Јовичић Дејана за члана Штаба именован Дилић 

Драгослав а уместо Лазић Жике Мирослав Солунац. 

- одредбе члана 1. ст.1 алинеја 2. и чл.2 ст.1 алинеја 2. Решења о измени решења о 

именовању начелника, заменика и чланова штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Лапово објављеног у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/14 јер је 

изменама и допунама објављеним у „Службеном гласнику општине Лапово“ бр.6/15 уместо 

Дмитрић Петра за Заменика команданта Штаба именована Јагода Милковић а уместо 

Павловић Бранка за члана Штаба је именован Вујовић Дарко. 

-   одредбе члана 3. ст.2 Решења о измени и допуни решења о именовању начелника, 

заменика и чланова штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/15) којим се овлашћује Стручна служба за 

скупштинске послове да изврши правно-техничку редакцију, утврди и објави пречишћен 

текст решења и одредбе  у којима је одређено време ступања на снагу Решења. 

Стручна служба за скупштинске послове 

Број: 020-182/2015-I-04 

Датум: 07.09.2015.год.              Секретар 

 Марија Антих,ср. 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА И ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 У Штаб за ванредне ситуације за територију општине Лапово, на предлог 

Председника општине именују се:  

                                                                        Члан 1. 

 - НЕДОВИЋ СЛАЂАНА, радник Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 

ситуације Крагујевац – за Начелника Штаба 

 - МИЛКОВИЋ ЈАГОДА, из Лапова, ул.Милоша Обилића бр.56 - Заменица 

Председника општине – за Заменика Команданта штаба, 

 За чалнове Штаба именују се: 

1. СЛАВОЉУБ ИВКОВИЋ, из Лапова ул. Краља Милутина бр.1- Председник СО 

Лапово  

2. ДАРКО ВУЈОВИЋ, из Лапова,  ул.Карађорђева бр.48  – Заменик председника СО 

Лапово 

3. МИЛИВОЈЕ АНЂЕЛКОВИЋ из Лапова, ул. К.Петра Првог бр. 44. – Шеф СКН 

Лапово 

4. КАТАРИНА КАЊЕВАЦ-МИЛОВАНОВИЋ, из Лапова, ул. Његошева бр. 26. – 

директор ЈКСП „Морава“ Лапово 

5. ДР ВЕСНА СТАНОЈЕВИЋ из Лапова, ул.Војводе Живојина Мишића бр.24 – 

Директор Дома здравља Лапово 

6. ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН из Баточине, ул.Војводе Путника бр.1 – за члана Штаба за 

цивилно-војну сарадњу. 

7. ДАРКО МАРКОВИЋ, из Баточине – Командир Полицијске станице Лапово 

8. ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ из Лапова, ул. Карађорђева бр. 82/1 – Командант 

ватрогасног спасилачког одељења за Баточину и Лапово 

9. ЈЕЛЕНА КУМРИЋ из Лапова, ул. М.Обилића бр. 29.- Секретар Црвеног крста 

Лапово 

10. ДИЛИЋ ДРАГОСЛАВ из Лапова ул.Његошева бр.11/12 – Председник Одбора за 

безбедност и саобраћај СО Лапово 

11. МИРОСЛАВ СОЛУНЦ из Лапова ул. Солунска бр.78. – приватни предузетник 

12. ПРЕДРАГ СПАСОЈЕВИЋ, из Лапова, ул. В.Караџића бр. 13. – Приватни 

предузетник 

13. БОЖИДАР ФИЛИПОВИЋ, из Лапова, ул. Ж.Павловића 77. – Приватни 

предузетник 

14. МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ из Лапова, ул. М.Обилића бр. 13 – Приватни 

предузетник 

             Члан 2. 

Послови и задаци Штаба за ванредне ситуације одређени су Одлуком о 

образовању Штаба за ванредне ситуације за територије општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/11, 3/14 и 6/15). 

Члан 3. 

Решење објавити се у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

 

 

 

146. 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о именовању 

Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12, 
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12/13 и 7/15),  у тексту акта поткрала техничка грешка па се у складу са чл.86 ст.3 

Пословника о раду СО Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.7/12) даје следећа 

ИСПРАВКА 

У члану 2. Одлуке о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово 

(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12, 12/13 и 7/15), врши се исправка текста тако да 

уместо речи „Општинске библиотеке ''Слово'' Лапово“, стоји 

„КТЦ ''Стефан Немања'' Лапово“. 

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 020-185/2015-I-04                                                                  

Датум: 07.09.2015.год. 

                                 СЕКРЕТАР СО   

  Марија Антих,ср. 
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Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Општине 

Лапово(Пречишћен текст).  

1. 

2 Решење о именовању Надзорног одбора ЈКСП“Морава“ Лапово (Пречишћен текст). 3. 

3 Решење о образовању Комисије за именовање директора ЈП чији је оснивач општина 

Лапово (Пречишћен текст). 

4. 

4 Одлука о именовању Управног одбора Дома здравља Лапово(Пречишћен текст).. 5. 

5  Решење о именовању начелника,заменика и чланова Штаба за ванредне ситуације 

за територију општине Лапово(Пречишћен текст). 

7. 

6 Исправка 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 


