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147.
На основу члана 4. Одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног одбора КТЦ
„Стефан Немања“ Лапово из реда оснивача („Службени гласник општине Лапово“ бр.7/15),
Стручна служба за скупштинске послове утврдила је пречишћен текст Одлуке о именовању
Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово.
Пречишћен текст обухвата Одлуку о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“
Лапово објављену у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 8/12, Одлуку о измени одлуке
о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово објављену у „Службеном гласнику
општине Лапово“ број 12/13, Одлуку о разрешењу и именовању чланова Управног одбора КТЦ
„Стефан Немања“ Лапово из реда оснивача објављену у „Службеном гласнику општине Лапово“
број 7/15 и Исправку објављену у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 10/15.
Пречишћен текст Одлуке о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово
не садржи:
- одредбе члана 1. ст.2 тач.1 Одлуке о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“
Лапово објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 8/12, јер је Одлуком
објављеном у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 7/15, Живота Денић из Лапова,
разрешен са места председника Управног одбора и одредбе члана 1. става 2 тач.2 и става 3. тач.2
јер су чланови Радиша Симеуновић из Лапова, именован испред оснивача и Зоран
Танасијевић из Баточине именован из реда запослених, разрешени чланства Одлуком о измени
одлуке о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово објављеном у „Службеном
гласнику општине Лапово“ број 12/13.
- одредбе члана 1. ст.3 Одлуке о измени одлуке о именовању Управног одбора КТЦ „Стефан
Немања“ Лапово објављеној у „Службеном гласнику општине Лапово“ број 12/13 јер је Драгана
Миловановић из Лапова разрешена чланства Одлуком о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово из реда оснивача објављеном у „Службеном
гласнику општине Лапово“ број 7/15;
- одредбе члана 4. Одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног одбора КТЦ „Стефан
Немања“ Лапово из реда оснивача („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 Одлуке и одредбе у којима је одређено време ступања на снагу
Одлуке.
Стручна служба за скупштинске послове
Број: 020-188/2015-I-04
Датум: 15.09.2015.год.

Секретар
Марија Антих

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КТЦ «СТЕФАН НЕМАЊА» ЛАПОВО
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.
У Управни одбор КТЦ «Стефан Немања» Лапово на мандатни период од 4 године именују
се:
Из реда оснивача:
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1. АЛЕКСАНДАР ГОЛУБОВИЋ из Лапова, ул.Патријарха Димитрија бр.11 Председник
2. ИГОР ИСАКОВИЋ из Лапова, ул.Солунска бр.97
3. САЊА ТОМИЋ, из Лапова, ул. Ж.Мишића бр. 15
Из реда запослених:
1. СЛАЂАНА ТАСИЋ, из Лапова, ул. Авалска бр. 5
2. СЛАВОЉУБ РАДОЈИЧИЋ из Лапова, ул. Солунска бр.24.
Члан 2.
Права и дужности чланова Управног одбора утврђени су Статутом „КТЦ ''Стефан
Немања'' Лапово“.
Члан 3.
Даном доношења ове Одлуке, престала је да важи Одлука број: 020-73/08-I-04 од
01.07.2008. године.
Члан 4.
Мандат Председника и чланова Надзорног одбора КТЦ «Стефан Немања» Лапово траје до
22.06.2016.године.
Члан 5.
Одлуку објавити се у «Службеном гласнику општине Лапово».

148.
На основу чл. 12.Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“бр.107/12)
чл.55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и
чл. 2. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник опшине Лапово“, бр. 8/12), Општинско
веће Општине Лапово, на седници одржаној 21. 09.2015. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О допуни решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења
Чл.1
У решењу о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења („Сл.гласник
општине Лапово“ бр.7/15), допуњава се поглавље II тачком 6. која гласи:
„6. Иван Прешић, представник Полицијске станице Лапово – члан“.
Чл.2
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-194 /15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
149.
На основу чл.10 ст.1 Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама
(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/15) и чл. 2 ст.1 тач.17 Одлуке о општинском
већу(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12) Општинско веће општине Лапово на седници
одржаној 21.09.2015.године доноси

ПЛАН
постављања привремених објеката
на јавним површинама
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Планом постављања привремених објеката на јавним површинама(у даљем тексту:План)
утврђују се врсте објеката који се могу постављати на јавним површинама у општини
Лапово,општи услови постављања објеката,списак локација за постављање објеката,са наменом,
местом постављања и ознаком катастарске парцеле и период важења.
II- ВРСТЕ ОБЈЕКАТА
Врсте привремених објеката чије се постављање дефинише овим Планом одређени су Одлуком о
постављању привремених објеката на јавним површинама општине Лапово ("Службени гласник
општине Лапово" број 8/2015) су:
- киосци;
- мањи монтажни објекти;
- већи монтажни објекти.
Киоск је типски објекат намењен пружању услуга и његова површина не може бити већа од
10м2. Киоск је готов објекат изграђен од лаких квалитетних материјала и поставља се у целини
или у деловима на већ готову подлогу (асфалт, бетон, плоче и сл.).
Мањи монтажни објекат је типски објекат намењен пружању услуга или продаји прехрамбених
и других производа на мало. Површина овог објекта не може бити већа од 30м2 и формира се од
готових типских елемената на подлози која се може нивелисати и уредити. Објекат се може
опремити прикључком на комуналну инфраструктуру.
Већи монтажни објекат је објекат затвореног типа намењен пружању услуга или продаји
прехрамбених и других производа на мало. Површина овог објекта не може бити већа од 80м2 и
формира се од готових елемената на подлози која се може нивелисати и уредити. Објекат се
може опремити прикључком на комуналну инфраструктуру.
III- ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА
Привремени објекти на територији Општине Лапово се могу постављати на јавним површинама.
Јавна површина на којој се могу постављати привремени објекти је изграђено грађевинско
земљиште које је у општој употреби (улице, пешачке зоне, тргови, паркови, скверови, тротоари,
јавна слободна површина као и слободни делови грађевинске парцеле објеката јавне намене и
неизграђено грађевинско земљиште јавне намене до привођења намени планским документом.
Привремени објекти се никако не могу постављати на паркинг површинама, на зеленим
травнатим уређеним површинама, у пасажима као и на растојању мањем од 1м од отвора шахти
као и на другим местима на којима се омета коришћење уређене јавне површине.
Привремени објекти се не смеју постављати ако ће делатношћу која ће се у њима одвијати
угрозити животну средину (прекомерном буком, штетним испарењима, опасним отпадом...).
Привремени објекти треба да су својим обликом и материјализацијом у што већој мери
усклађени са амбијентом, једноставни и ненаметљиви као и да су изведени професионално и од
квалитетних материјала.
IV- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ПОСТАВЉАТИ ПРИВРЕМЕНИ
ОБЈЕКТИ
- на кп. број 8869/1 КО Лапово (код СО Лапово), у најјужнијем делу парцеле на удаљености
6м од улице Његошеве и 2м од објекта поште, може се поставити киоск за продају
штампе, дувана и осталих непрехрамбених производа;
- на кп. број 8291/2 КО Лапово (код зграде солидарности), а према тротоару у ул.Његошевој
од степеница за улаз у стамбени део до степеница за улаз у библиотеку ширине 3м, може
се поставити мањи монтажни објекат - наткривена угоститељка тераса застакљена
елоксиром уз стамбено-пословни објекат;
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на кп. број 1666/1 КО Лапово (код Тржног центра–споменик Ђенералу Дражи
Михајловић), у делу парцеле лево од зелене површине споменика Ђенералу Дражи
Михајловић а према Кружном току на удаљеносто од 1,50м од тротоара улице Његошеве
(први објекат) а на међусобној удаљености од 1,50м према тржном центру (други објекат),
могу се поставити два киоска за продају штампе, дувана, непрехрамбених производа,
кондиторских производа и сокова;
на кп. број 6622/37 КО Лапово (поред Липарског потока-преко пута Тржног центра), у
делу парцеле поред стамбене зграде обележене бројем 9 и потока на зеленој површини,
може се поставити мањи монтажни објекат до 30,00 м2 за пружање услуга.
на кп. број 8280/21 КО Лапово (код продавнице Цмана), у делу парцеле према парку поред
тротоара ул. Његошеве, може се поставити киоск за продају штампе, дувана и осталих
непрехрамбених производа;
на кп. број 8281/1 КО Лапово (код продавнице Три срца), уз стамбено-пословни објекат у
делу парцеле према платоу а поред тротоара ул. Његошеве, може се поставити мањи
монтажни објекат - наткривена угоститељка тераса застакљена елоксиром уз стамбенопословни објекат;
на истој парцели (кп. број 8281/1 КО Лапово (иза продавнице Три срца)), уз стамбенопословни објекат у делу парцеле према платоу а иза мањег монтажног објекта који је до
тротоара ул. Његошеве, може се поставити мањи монтажни објекат – наткривен простор
намењен смештају гвожђарске робе;

V- ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ
Овај План доноси се са роком важења од 5 година, од дана његовог ступања на снагу.
Измене и допуне Плана врше се по потреби, по истом поступку предвиђеном за његово
доношење.
VI- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат Плана садржи текстуални део и графички део.
Текстуални део садржи: опште одредбе, врсте објеката, општи услови постављања,
грађевинско земљиште на коме ће се постављати привремени објекти и завршне одредбе.
Графички део садржи ситуацију у размери 1:500 за све објекте на кп.бр.8286/1,8869/1, 8291/2,
6614/2,6622/37 и 8281/1 КО Лапово.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Лапово“
План објавити и на огласној табли општине Лапово.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-192/15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
150.
На основу члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.
18/2010), члана 9. став 3. и чл. 25. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Сл.гласник РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), члана 55. Статута општине Лапово („Службени
гласник општине Лаплово“, бр. 8/12, 13/12 и 1/13), Општинско веће општине Лапово, на седници
одржаној дана 21.09.2015. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ БОРАВКА ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША МЛАДОСТ“ЛАПОВО И ВИСИНИ
УЧЕШЋА КОРИСНИКА УСЛУГА

25.09.2015.
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Члан 1.
У Одлуци о утврђивању цене боравка деце у предшколској установи „Наша младост“Лапово
и висини учешћа корисника услуга(„Службени гласник општине Лапово“ бр.1/14 и 8/14), у
члану 7. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Право на бесплатан боравак имају деца запослених у Установи“.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о утврђивању цене боравка деце у предшколској установи „Наша
младост“Лапово и висини учешћа корисника услуга(„Службени гласник општине
Лапово“бр.1/14 и 8/14) остају непромењене.
Овлашћује се Стручна служба за скупштинске послове да изврши правно техничку
редакцију,утврди и објави пречишћен текст Одлуке о утврђивању цене боравка деце у
предшколској установи „Наша младост“Лапово и висини учешћа корисника услуга.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-191/15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
151.
На основу чл. 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12 и 116/13аутентично тумачење) и члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине
Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 25.09.2015.
године, донела је

О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању ЈКСП „МОРАВА“ Лапово са
финансијским извештајем за 2014. годину, као у материјалу.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-197 /15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
152.
На основу чл. 54. став 2. и чл. 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Сл.гласник РС», бр. 72/09 и 52/11), и чл. 30. Статута општине Лапово, („Службени гласник
општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана
25.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЛАПОВО ИМЕНОВАНОГ ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
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Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ СЛАВИША МИЛАНОВИЋ из Лапова, ул. Патријарха Димитрија
бр.1, именован из реда родитеља, чланства у Школском одбору Основне школе „Светозар
Марковић“ Лапово.
Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ ДАРКО ИВКОВИЋ из Лапова, ул.Николе Тесле бр.8, из реда родитеља,
у Школски одбор Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово.
Члан 3.
Мандат новоименованог члана школског одбора траје до истека мандата овог органа
управљања одређеног Одлуком СО Лапово број: 020-160/12-I-04 од 07.11.2012. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 198 /15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
153.
На основу чл.41 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/14др.закон) и чл.30 ст.1 тач.1 Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“
бр.8/12,13/12 и 3/13) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 25. 09.2015.год.
донела је
ПОСЛОВНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
У Пословнику о раду Скупштине општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.7/12) у члану
63. мења се став 1. и гласи:
„О раду седнице води се записник, а ток седнице истовремено се снима тонски, како би се
обезбедио аутентичан и потпун ток седнице.“
Став 2. мења се и гласи:
„О вођењу записника стара се секретар Скупштине, а израђује га записничар.„
Став 3. мења се и гласи:
„У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице; име председавајућег седницом
и записничара; имена оправдано и неоправдано одсутних одборника; имена лица која су присуствовала
седници по позиву и као гости; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и
одлучивало и именима говорника; резултат гласања о појединим питањима са подацима о броју
одборника који су гласали за, против, били уздржани и који нису гласали; назив свих аката донетих на
седници; изречене мере на седници и издвојено мишљење одборника поводом тачке дневног реда о

којој се одлучује, на његов захтев.“
Члан 2.

После члана 63. додаје се нов члан 63а и гласи:
„Тонски записи служе за потребе Стручне службе за скупштинске послове и Општинске управе
општине Лапово.
Сваки одборник има право да у року од 8 дана од одржане седнице Скупштине преслуша тонски
запис свог излагања у службеним просторијама општине Лапово, у присуству записничара или секретара
Скупштине, и пре усвајања записника текст свог излагања ауторизује, не уносећи промене у текст свог
говора.
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Секретар Скупштине општине стара се да се сваком одборнику, на његов захтев, обезбеде права из
овог члана.“
Члан 3.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-199/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
154.
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 25.09.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
- ЗОРИЦА МИЛИЧИЋ, (СПО-СНС) дипл.правник из Лапова, ул.Краља Петра I бр. 62,
функције Председника Општинске изборне комисије.
- МИЛОРАД ТОШИЋ (СПО-СНС) дипл. правник из Лапова, ул.Краља Петра I бр. 2/8,
функције Заменика Председника Општинске изборне комисије.
- МАРИЈА АНТИХ, дипл.правник из Лапова, функције Секретара Општинске изборне
комисије.
- МОМЧИЛО ПЕТРОВИЋ, дипл. правник из Баточине, функције Заменика Секретара
Општинске изборне комисије.
Члан 2.
ИМЕНУЈУ СЕ:
- ВЛАДИМИР МИХАЈЛОВИЋ (СПО-СНС) дипл.правник из Лапова, ул. Карађорђева
бр.147 за Председника Општинске изборне комисије.
- ЗОРИЦА МИЛИЧИЋ, (СПО-СНС) дипл.правник из Лапова, ул.Краља Петра I бр. 62, за
Заменика председника Општинске изборне комисије.
- МОМЧИЛО ПЕТРОВИЋ, дипл. правник из Баточине, за Секретара Општинске изборне
комисије
- СВЕТЛАНА ВЕЛИСАВЉЕВИЋ, дипл. правник из Крагујевца, за Заменика Секретара
Општинске изборне комисије.
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».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020- 200 /15-I-04
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ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
155.
На основу члана 30 ст.1 тач.11 Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) и чл.30. ст.1 и 2. Пословника Скупштине општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12), Скупштина општине Лапово на седници
одржаној дана 25.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Марија Антих дипл.правник са положеним правосудним испитом из Лапова,
функције секретара Скупштине општине Лапово, пре истека мандата.
II
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Лапово.“
III
Одлуку доставити разрешеном лицу и Општинској управи општине Лапово.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 201/15-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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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 именовању Управног одбора КТЦ «Стефан Немања» Лапово (Пречишћен
текст).
Решење о допуни решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна
решења.
План постављања привремених објеката на јавној површини.
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању цене боравка деце у предшколској установи

« Наша младост» Лапово и висини учешћа корисника услуга
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању ЈКСП « Морава « Лапово са
фин. Изв. За 2014. год..
Одлука о разрешењу и именовању члана школског одбора ШО „ Светозар Марковић „
именованог из реда родитеља
Пословник о измени и допуни Пословника о раду СО Лапово
Решење о разрешењу и именовању председника и заменика председника , секретара

стр.
бр.
1.
2.
2.
4.
5.
5.
6.
7.

и заменика секретара ОИК у сталном саставу ОЛ.
9.

Одлука о разрешењу Марије Антих функције секретара СО

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

8.

