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93. 
  На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», бр. 129/07, 34 
од 21. маја 2010. – Одлука УС, и 54/11) и чл.110. Пословника о раду Скупштине Општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 07.09.2018. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНОГ ОДБОРНИЧКОГ МЕСТА 

Члан 1. 
 Потврђује се мандат новој одборници  Скупштине општине Лапово, изабраној на локалним 
изборима одржаним  24. априла 2016.године и то:  

Члан 2. 
 Мандат новоизабраној одборници траје до истека четворогодишњег мандата овог сазива  
Скупштине општине Лапово. 

Члан 3 
 Против ове Одлуке допуштена је  жалба Управном суду у року од 48 часова, од дана 
доношења Одлуке Скупштине општине Лапово. 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-161/18-I-04                            

                                   
    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Небојша Милетић,ср. 
94. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 46. став 4., а у вези става 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) 
и чл.108. став 4., а у вези става 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине Општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15), на седници одржаној данa 07.09.2018. 
године, донела је  

Име и презиме Изборна листа Занимање Адреса 
становања

1. Јасмини 
Мујковић

  „Сви за Лапово” – Саша Ивковић Професор Кнеза Милоша 
1
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О Д Л У К У  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
  Утврђује се да је одборници Скупштине општине Лапово, Славици Златковић, изабраној 
са Изборне листе „Сви за Лапово“ – Саша Ивковић, престао мандат, због престанка пребивалишта 
на територији општине Лапово и поднете оставке. 

Члан 2.  
  Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

Члан 3. 
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-162/18-I-04   

                         ПРЕДСЕДНИК  
                      Небојша Милетић,ср. 
95. 
 На основу Одлуке о усклађивању пословања Јавног  комуналног стамбеног 
предузећа ''Морава'' из Лапова са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 13/16) и члана 30.Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 07.09.2018. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 

Члан 1. 
 Изградња водопривредних објеката (вода, фекална канализација, кишна канализација и 
заштита од поплава) је апсолутни приоритет за Општину Лапово и  дефинисана је програмом. 

Члан 2. 
 Програм израде техничке документације и изградње водопривредних објеката на 
територији Општине Лапово приказан је у табели која се налази у прилогу одлуке. 

Члан 3. 
 За спровођење програма задужује се Општина Лапово и  ЈКСП „Морава“ из Лапова. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 Одлука је потребна да би се конкурисало за финансијска средства за пројектовање и 
изградњу водопривредних објеката код домаћих и Европских фондова за ту намену. 

 Прелиминарну-оквирну процену коштања радова предвиђених програмом извршио је 
проф.др. Јован Деспотовић дипл.грађ.инг.  са Грађевинског факултета из Београда и она се налази 
у прилогу одлуке. 
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           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                                Број: 020-163/18-I-04  

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
   Небојша Милетић,ср. 

                                                            

                                                                                   

Програм израде документације и изградње 
водопривредних објеката на територији општине 

Лапово
 

Послови
/

Пројект
и

Стање (%)

Пројектни задаци – ПЗ /

Пројектовање / 
Изградња

 Пројектна документација

 
постоји ПЗ у 

току потребно/будуће
 

 1 2 3 4 5 6 7

1
Атмосфе
рска 

канализа
ција

   
Потребaн 
пројекaт и 
изградњa 
атмосферск

e 
канализациј

e

Пројекти: 

11,000,000.0
0

Не постоји - 60 
дана

(а)зашти
та од 

поплава,

      (б) 
кишна 
канализа
ција
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2
Фекална 
канализа
ција са 
ППОВ

У строгом 
центру 

града 10%

-план 
генералне 
регулације 
за Општину 
Лапово                                 
-главни 
колектор у 
ужем центру 

града                       
-главни 
пројекат 

канализацио
ног 

колектора за 
Општину 
Лапово до 
пречистача 
отпадних 
вода            -
ПГД и ПЗИ 
прве фазе 
канализацио

ног 
колектора 

(1500м 
дужине) са 
грађевинско
м дозволом     

-ИДП 
фабрике за 
пречишћава
ње отпадних 
вода (израду 
финансирал

о 
министарств

о 
шумарства, 
пољопривре

де и 
водопривред

е)                    
-решени 
имовинско-
правни 
односи 

 

 - изградња прве 
фазе колектора          
- пројектовање и 

изградња 
секундарне  

канализационе 
мреже која се 
повезује на прву 
фазу колектора          
- пројектовање и 

изградња 
следеће фазе 

главног 
колектора и 
пратеће 

секундарне 
канализационе 

мреже                         
- израда 
пројеката и 
изградња 
фабрике за 

пречишћавање 
отпадних вода

Потребн
а израда 
пројектне 
документ
ације по 
важећем 
закону, 
изградња 

по 
завршен
ом 

пројектов
ању и 

изградња 
објеката 
за које 
документ
ација већ 
постоји

23,600,000.0
0
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 -8000 
становника            
-4 
индустријск
е зоне 
(једна 
активна са 
фабриком 
Кроношпан)

 - у склопу 
водоводног 
система 
постоји 

новоизграђе
ни 

магистрални 
цевовод 
Ø400 од 
изворишта  

до 
резервоара 
који поседује 

водне 
сагласности 
регионалног 
карактера       
- Главни 
пројекат 

магистрално
г цевовода 

Ø400 са 
резервоаром 
2*1000м3 са 

 - завршетак 
изградње 

магистралног 
цевовода Ø400 и 
резервоара 
2*1000м3                      

- изградња 
водоводне мреже 
по пројектима за 

лицеИве 
Андрића, 

Његошевој (до 
радне зоне 4), 
Церске, Лава 

Толстоја, Милоша 
Обилића, 
Гаврила 
Принципа                     

Капацитет 
55 l/s

макс. 70 l/s

 

наплата 
30%

65 дин. 
грађани
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3

Водосна
бдевање 

са 
постојењ
ем за 
пречишћ
авање 
питке 
воде

100дин.при
вреда

2*1000м3 са 
грађевинско
м дозволом                              
- ИДР,ИДП и 

ПЗИ 
проширења 
водоводне 
мреже у 
Лапову у 

улицама Иве 
Андрића, 
Његошевој 
(до радне 
зоне 4), 
Церске, 
Лава 

Толстоја, 
Милоша 
Обилића, 
Гаврила 

Принципа са 
решењем о 
одобрењу за 
извођење 
радова                                  
- ИДП 

фабрике за 
пречишћава
ње пијаће 
воде - 
изграђен 
пробно-

експлоатаци
они бунар са 
тестираним 
квалитетом и 
количином 
воде                  

- Студија 
процене 
стања 

постојећег 
водоводног 
система на 
територији 
Општине 
Лапово 
(ГИС)                  

- решени 
правно-
имовински 
односи

 

Принципа                     
- на основу 
пробно-

експлоатационе 
бушотине 
урадити  
техничку 

документацију, 
изградити, 
опремити и 
повезати на 
систем нове 

бунаре                 - 
израдити 
пројектно-
техничку 

документацију за 
замену цемент-
азбестних цеви 
водоводног 

система Лапова                         
- израдити 
пројектно-
техничку 

документацију за 
смањење 

губитака у мрежи, 
повећати наплату 

(увођењем 
даљинске 
контроле 
потрошње и 
адекватног 
хардвера и 
софтвера тј. 
пословно-

информационог 
система)                      
- урадити 
пројектно-
техничку 

документацију и 
изградити 
фабрику за 

пречишћавање 
пијаће воде

Потребн
а израда 
пројектне 
документ
ације по 
важећем 
закону, 
изградња 

по 
завршен
ом 

пројектов
ању и 

изградња 
објеката 
за које 
документ
ација већ 
постоји

14,500,000.0
0
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96. 
  

 Скупштина општине Лапово, на основу чланова 130 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 101/16-др.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 07.09.2018. године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
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, почев од 15.09.2018. 
године. 
 II Ово решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број : 020-164/18-I-04 

                       ПРЕДСЕДНИК  
 Небојша Милетић,ср. 

97. 
 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 101/16-др.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 07.09.2018. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лапово 

4

Регулаци
ја река и 
изградњ

а 
ретензија

 

Бранe и 
ретензије 
„Казански 
поток“ (4750

00 m3) 
„Липарски 
поток“ (3500

00 m3)

 

Ретензије се 
МОРАЈУ 

проверити:хидро
лошка, 

хидрауличка и 
ВОДОПРИВРЕДН

А анализа

Потребн
а израда 
пројектне 

 
документ
ације по 
важећем 
закону и  
изградња 

по 
завршен
ом 

пројектов
ању

6,700,000.00         
(у цену нису 
урачуната  

редства 
потребна за 
експроприја

цију 
површина 
захваћених 
ретензијама 
и бранама)

УКУПНО 
€

55,800,000.
00



11.9.2018                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   11- страна M  9

I Именује се Др. Марија Мујковић, доктор медицине из Лапова, за вршиоца дужности 
директора Дома здравља Лапово, најдуже до шест месеци, односно до именовања директора Дома 
здравља Лапово у складу са Законом 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),  
почев од 15.09.2018. године. 
II Ово решење објавити у '' Службеном гласнику општине Лапово''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број :020-165/18-I-04 

                        ПРЕДСЕДНИК  
Небојша Милетић,ср.  

98. 
 Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), 
члана 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.)  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 07.09.2018. године, донела је  

Р е ш е њ е 
о разрешењу в.д. директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово 

 I   Разрешава се Драгана Крстић, професор разредне наставе из Лапова, функције вршиоца 
дужности директора КТЦ-а „Стефан Немања“ због истека периода именовања, почев од 
15.09.2018.године. 

 II      Ово решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 

О б р а з л о ж е њ е: 
Правни основ за доношење Решења о разрешењу в.д директора КТЦ-а „Стефан 

Немања“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 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,13/16 и 30/16-
испр.) 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. На основу члана 37. Закона 
о култури, вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже годину дана.     
           Обзиром да je Драгани Крстић истeкao мандат в.д директора КТЦ-а „Стефан Немања“ 
Лапово,  донето је решење као у диспозитиву.  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                           Број: 020-166/18-I-04  

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  Небојша Милетић,ср.  
99. 
        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 и 47/2018), 
и члана 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) 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 07.09.2018. године, донела је 
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Р е ш е њ е 
о именовању вршиоца дужности директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово 

 I Именује се Драгана Крстић, професор разредне наставе из Лапова, за вршиоца дужности 
директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово, најдуже до годину дана, односно до именовања 
директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово у складу са Законом о култури (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), почев од 15.09.2018. године. 

II   Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

О б р а з л о ж е њ е 
          Правни основ за доношење Решења о именовању директора КТЦ-а „Стефан Немања“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, 101/16-др.закон и 
47/2018), члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-
испр.) 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 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.      
          На основу члана 37. Закона о култури, вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже годину дана.     
           На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.  

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                           Број: 020-167/18-I-04  

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
               Небојша Милетић,ср. 

100. 
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07, 83/14-др. 

Закон, 101/16-др.закон и 47/2018), и члана 30.став 1. тачка 20. Статута општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово 
на седници одржаној дана 07.09.2018. године, донела је 

    Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Комисије за одређивање назива улица, тргова и засеока 

        Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за одређивање назива улица и засеока на територији општине 

Лапово у саставу:   
 1. Светлана Велисављевић, председник 
 2. Златко Радић члан, 
 3. Радосав Павловић члан, 
 4. Андреја Златковић члан, 
 5.Горица Јеленковић, члан. 
                          Члан 2. 
 ЗАДАТАК Комисије је да на основу Елабората уличног система, за насељено место Лапово 
(село) и за насељено место Лапово (Варошица) донесу предлог Одлуке о називима улица, тргова и 
засеока на територији општине Лапово, све у року од 5 дана од дана образовања и исти достави 
општинској управи општине Лапово. 
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       Члан 3. 
 Комисија се образује само за извршење наведеног задатка и радиће без накнаде. 
       Члан 4.  
 Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лапово“.     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-168/18-I-04 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                      
Небојша Милетић,ср.  

101. 
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, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина Општине Лапово 
је на седници одржаној 07.09.2018. године, донела  

                                                    О   Д   Л   У   К   У 
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

           Члан 1. 
 У Одлуци о образовању комисије за планове („Службени гласник општине Лапово“ бр.
7/15, 1/18, 3/18 и 5/17),  мења се члан 1. став 2. тако да гласи: 

 Секретар Комисије је Момчило Петровић, дипл.правник. 

Члан 2. 
  У свему осталом Одлука о образовању комисије за планове („Службени гласник општине 
Лапово“ бр.7/15, 1/18, 3/18 и 5/18), остаје непромењена. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
Општине Лапово''. 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВO 
                                           Број: 020-169/18-I-04 
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                 Небојша Милетић,ср. 

102. 
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 07.09.2018.  године, донела је 

     Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО 

Члан 1. 
 РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног Одбора ЈКСП „МОРАВА“ Лапово:  

        -   Горица Томашевић дипл.економиста из Лапова, ул. Његошева бр.51/18. 
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      Члан 2. 
 За члана Надзорног Одбора ЈКСП „МОРАВА“ Лапово именује се: 

-   Гордан Станојловић из Лапова, ул. Карађорђева бр.243. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-170/18-I-04                                                           

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                   
           Небојша Милетић,ср. 
103. 

На основу чланова 115, 116. став 2. и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања («Сл.гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018-други закон и 27/2018(II)-други закон) и чл. 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 дана 07.09.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЛАПОВО  

I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово  
именована испред јединице локалне самоуправе: 

      -  Кристина Златковић из Лапова, ул. Вука Караџића бр.5. 

II За члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово испред јединице 
локалне самоуправе ИМЕНУЈЕ СЕ: 

- Мирослав Станојловић из Лапова, ул.Карађорђева бр.245.  

III  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-171/18-I-04 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                        Небојша Милетић,ср. 
104.     

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 
129/07, 83/14 и др. закон, 101/16-др.закон и 47/2018) 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 07.09.2018. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО 

Члан 1. 
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            РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Дома здравља  Лапово именован испред јединице 
локалне самоуправе: 

- МИЛЕНА  ЈОВАНОВИЋ из Лапова, ул. Николе Тесле бр.23. 

Члан 2. 
 За члана Надзорног одбора Дома здравља Лапово испред јединице локалне самоуправе 
ИМЕНУЈЕ СЕ: 

- ГОРИЦА ТОМАШЕВИЋ из Лапова, ул. Његошева бр.51/18. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-172/18-I-04                      

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                               
Небојша Милетић,ср.  

105. 
На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 

129/07 и 83/14 и др. закон, 101/16 и др.закон- 47/2018), члана 30. ст.1 тач.9. Статута општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), члана 41. став 3. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.)  и члана 10. Одлуке о 
оснивању Центра за културу „Стефан Немања“ Лапово  („Службени гласник општине Лапово“ бр.
15/92, 3/05 и 2/11) Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 07.09.2018. године, 
донела је 

  О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

КТЦ «СТЕФАН НЕМАЊА»  
ЛАПОВО 

Члан 1. 
           РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору КТЦ «Стефан Немања» Лапово члан 
именован  из  реда оснивача: 
   

МАРИЈАНА УРОШЕВИЋ  из Лапова, ул. Радничка бр.49, 

Члан 2. 
 За члана Управног одбора КТЦ «Стефан Немања» Лапово из реда оснивача ИМЕНУЈЕ СЕ: 

- ВАЛЕНТИНА МАЈСКИ  из Лапова, ул. Његошева бр.20/2. 

Члан 3. 
  Права и дужности чланова Управног одбора утврђени су Статутом КТЦ «Стефан Немања» 
Лапово. 

Члан 4. 
              Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-173/18-I-04           
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                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               Небојша Милетић,ср.  

106.                                                           
На основу члана 14. Пословника о раду Скупштине општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, број 7/12 и 11/15), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној дана 
07.09.2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ 

ГЛАСАЊА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  
      I – Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, у 
следећем саставу: 

1.   Иван Петровић                                            
2.   Јелена Михајловић                                            

     3.   Зоран Станковић 

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

О б р а з л о ж е њ е  
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 14. Пословника о раду 

Скупштине општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, број 7/12 и 11/15), којим 
је утврђен начин образовања Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
односно да се Комисија образује од по једног најмлађег одборника из три политичке странке, 
политичке организације или групе грађана које су добиле највећи број одборничких места. 

Најмлађи представници напред наведених изборних листа, који су истовремено и 
прихватили учешће у раду комисије, су :  

- Иван Петровић, рођена 1974.  године,  
- Јелена Михајловић,  рођена 1992.  године,  
- Зоран Станковић, рођен 1975.  године.  

На основу изнетог донетo је решење као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                     Број: 020-176/18-I-04                                                                                       

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                Небојша Милетић,ср. 

107. 
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 58. став 2. и 3. Статута општине Лапово 
(«Сл.гласник општине Лапово», бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној дана 07.09.2018. године доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
  
 I  РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Мајски  из Лапова, функције члана Општинског већа општине 
Лапово, на предлог Председника Општине Лапово, са даном доношења овог решења. 
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 II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

О б р а з л о ж е њ е: 
  Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 50. Закона о локаној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и 
члана 58. став 2. и 3. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.8/12, 13/12, 3/13 
и 17/17), којима је утврђено да члан општинског већа може бити разрешен и пре истека времена на 
које је биран, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти 
начин на који је изабран. Истовремено са предлогом за разрешење члана Општинског већа, 
председник Општине је дужан да Скуштини општине поднесе предлог за избор новог члана 
Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору, те да је надлежност 
Скупштине општине да бира и разрешава члана општинског већа. 
 Председник општине Лапово је Предлогом за разрешење и избор члана општинског већа 
бр.020-156/2018-II од 30.08.2018. године, предложио скупштини општине Лапово разрешење и 
избор новог члана. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-175/18-I-04                                                                                

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК     
                                                                                          Небојша Милетић,ср.                                                                                  

108.  
На основу члана 14. Пословника о раду Скупштине општине Лапово („Службени гласник 
Општине Лапово“, број 7/12 и 11/15), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној дана 
07.09.2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ 

ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

      I – Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, у 
следећем саставу: 

1.   Иван Петровић                                            
2.   Јелена Михајловић                                            

     3.   Зоран Станковић 

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

О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 14. Пословника о раду 
Скупштине општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, број 7/12 и 11/15), којим 
је утврђен начин образовања Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
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односно да се Комисија образује од по једног најмлађег одборника из три политичке странке, 
политичке организације или групе грађана које су добиле највећи број одборничких места. 

Најмлађи представници напред наведених изборних листа, који су истовремено и 
прихватили учешће у раду комисије, су :  

- Иван Петровић, рођена 1974.  године,  
- Јелена Михајловић,  рођена 1992.  године,  
- Зоран Станковић, рођен 1975.  године.  
На основу изнетог донетo је решење као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                     Број: 020-174/18-I-04                                                                                         

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                Небојша Милетић,ср. 

109. 
На основу члана 42. и 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 83/14- 

др.закон, 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 51. и 53.став 1. тачка 6. Статута општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово 
на седници одржаној  дана 07.09.2018. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

  Члан 1. 
 На  предлог Председника општине Лапово, тајним гласањем, за члана Општинског већа  
општине, изабрана је: 

- Соња Костић  из Лапова, ул. Милоша Обилића бр.042. 
                                                                  Члан 2. 

 Члан  Општинског већа општине Лапово, неће бити на сталном раду и оствариваће право 
на накнаду за рад, у складу са актом којим се уређује накнада за рад чланова Општинског већа.                    
                                          
                                                                     Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово».                                                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-177/18-I-04                                                                             

                ПРЕДСЕДНИК 
              Небојша Милетић,ср.    

110. 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (,,Службени гласник РС'', број 21/2016), члана 65. став 2. Статута општине Лапово 
(«Сл. гласник општине Лапово» бр.8/12, 13/12 и 3/13),  Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'', број 88/2016), чл. 26. 
Одлуке о општинској управи ("Службени гласник Општине Лапово" бр. 5/2017), Одлуке о измени 
одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у 
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систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину број 020-258/17-I-04 од 
21.12.2017.године, Општинско већe општине Лапово дана 03.09.2018. године доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи 

општине Лапово (“Сл.гласник општине Лапово” бр. 16/17, 19/17 и 9/18) у даљем тексту: 
(Правилник) у члану 20. бришу се радна места:  

- 3. шеф Кабинета председника општине и  
- 4. Пословни секретар 
                                                                  Члан 2. 

 У свему осталом одредбе Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
општинској управи општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово бр. 16/2017, 19/2017 и 
9/18)  остају непромењене. 

Члан 3. 

 Овлашћује се Општинска управа општине Лапово да уради пречишћен текст Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово. 

Члан 4. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 110-11/2018-III-04 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                        Бобан Миличић,ср.  

111. 
 На основу члана 46. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), чл. 55. Статута општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Општинско веће општине Лапово на 
седници одржаној 03.09.2018.године, донело је: 

ПРАВИЛНИК 
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА 

СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 
ЛАПОВО 

Члан 1. 

 Овим Правилником о праву на коришћење и начин коришћења мобилних телефона за службене 
потребе уређује се право на коришћење и начин коришћења мобилних телефона за службене потребе 
изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Лапово. 

Члан 2. 
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 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе је право корисника на доделу 
мобилног телефона, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право плаћања месечног рачуна 
за коришћење мобилног телефона у прописаној висини. 

Члан 3. 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе под условом прописаним овим 
правилником имају изабрана, постављена и запослена лица у општини Лапово. 
Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе имају изабрана лица и то: 
-  Председник општине 
-  Заменик председника општине 
-   Председник скупштине општине 
-  Заменик председника скупштине општине 

Члан 4. 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе имају постављена лица и то: 
-   Начелник општинске управе 
-   Секретар скупштине општине 
-   Помоћник председника 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе имају и руководиоци унутрашњих 
организационих јединица у општинској управи, запослени чија је природа посла таква да постоји потреба 
да је свако време доступан грађанима, постављеним лицима и другим сарадницима. 
О праву на коришћење мобилног телефона за службене потребе одлучује начелник општинске управе. 

Члан 5. 

 Мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе 
Корисник мобилног телефона за службене потребе је дужан да буде доступан у свако доба. 
Забрањено је давање на коришћење и послугу мобилног телефона за службене потребе који је одређеном 
лицу додељен у складу са овим Правилником. 

Члан 6. 

 Износ месечног рачуна за коришћење мобилног телефона за службене потребе ограничава се на 
максималан износ до: 
-  5.000,00 динара за председника општине, заменика председника и председника скупштине општине 
- 2,500,00 динара за начелника општинске управе, секретара скупштине, помоћника и заменика 
председника скупштине 
- 1.000,00 динара за руководиоце унутрашњих организационих јединица 
-    700,00 динара за запослене у општинској управи. 
Наведени износ је без пореза на додату вредност. 

Члан 7. 

 Изузетно из оправданих разлога износ месечног рачуна за коришћење мобилног телефона за 
службене потребе одређеног лица може бити виши од месечног ограничења из претходног става. 
Оправданост разлога цени и о плаћању већег износа месечног рачуна од прописаног одлучује начелник 
општинске управе. 

 Корисницима службеног мобилног телефона који на службеном путу користе и плаћају услугу 
паркирања возила путем СМС поруке, трошкови паркирања се признају преко дозвољеног месечног 
рачуна-лимита за коришћење службеног мобилног телефона на терет буџетских средстава. Да би плаћени 
трошкови паркирања били признати неопходно је да се исти евидентирају у путном налогу приликом чега 
се уписује број службеног мобилног телефона и електронски број паркинг карте. Копија путног налога се 
прилаже Одељењу за финансије и буџет. 

Члан 8. 

 Одељење за финансије и буџет врши обрачун трошкова и поступа у случају прекорачења 
дозвољеног месечног износа. 
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Члан 9. 

 Корисник мобилног телефона за службене потребе је дужан да без одлагања врати или плати 
утврђену вредност мобилног телефона престанком правног основа по коме му је додељен на коришћење. 

Члан 10. 

 Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник мобилног телефона је 
дужан да без одлагања писаним путем пријави начелнику управе. 

Члан 11. 

 Мобилни телефон за службене потребе може се заменити само у случају немогућности поправке 
истог. 

Члан 12. 

 Нестанак мобилног телефона или квар на телефону корисник мобилног телефона је дужан да без 
одлагања писаним путем пријави начелнику општинске управе. 

Члан 13. 

 Евиденцију о мобилним телефонима за службене потребе у складу са овим Правилником води 
запослени кога одреди начелник општинске управе. 

Члан 14. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину употребе и 
коришћењу службених мобилних телефона бр.110-14/12 од 31.12.2012 год. 

Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 110-12/2018-III-04 
    

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                        Бобан Миличић,ср.  

112. 
На основу члана 43. и 48. ст.1 Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Општине Лапово,  на седници 
одржаној 16. aвгуста 2018. године,  донела  је 

О  Д  Л  У  К  У 
О додели мандата одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини 

општине Лапово  

      1. Мандат одборника Скупштине општине Лапово додељује се следећем кандидату: 

Са Изборне листе  „Сви за Лапово“ – Саша Ивковић 
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 2.    Кандидату из тачке 1. ове Одлуке издаће се уверење о избору за одборника. 
   3.    Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 4.  Ову Одлуку доставити Скупштини општине Лапово и објавити у листу „Службени 
гласник Општине Лапово“ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број 013-6/2018-I-04 од 16.08.2018.године 

                                                                                                                                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Сузана Јанићијевић,ср. 

Ред. 
број

Ред. 
број на 
изборној 
листи

Име и презиме Година  
рођења Занимање Пребивалиште

1. 18.
Мујковић Јасмина 08.06.1966. професор. Лапово, Кнеза 
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