СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXI

БРОЈ 12

ЛАПОВО,

09. октобар 2015. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д.

156.
На основу чл.53. и 54. а у вези са чланом чл.56. ст.1. Статута општине Лапово („Сл.гласник
општине Лапово“ бр.8/12,13/12 и 3/13), чл.28.ст.2. Пословника о раду Општинског већа
општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12) и чл.8. ст.1. Одлуке о
Општинском већу („Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12), Председник општине Лапово
дана 08.10.2015.године доноси
РЕШЕЊЕ
I – Члановима Општинског већа општине Лапово, одређују се области у оквиру
којих ће обављати послове и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Радомир Шишковић за област: култура и јавни ред
Виолета Стојановић за област: социјална заштита и друштвена брига о деци
Бранислав Радосављевић за област: угоститељство и туризам
Андреја Златковић за област: урбанизам, путеви и инфраструктура
Иван Шишковић за област: пољопривредe
Бобан Миличић за област: спорт, омладина, образовање и просвета
Стојковић Дејан за област: буџет и финансије
Драган Ђорђевић за област: заштита животне средине и комунална делатност
Саша Крстић за област: привредна делатност

II - Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 205 /15- II
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
157.
На основу члана 10. став 3. Одлуке о постављању привремених објеката на јавним
површинама Општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/15), и члана 2. Одлуке
о Општинском већу („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/12), на иницијативу ЈП „Нови
Век“ Лапово, Општинско веће Општине Лапово је на својој седници одржаној дана 09.10.
2015.г. донело следећу

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Плану постављања привремених објеката на јавним површинама (“Сл.гласник
Општине Лапово” бр.11/15), у поглављу IV Грађевинско земљиште на коме ће се
постављати привремени објекти, у првој алинеји, после речи “на кп.бр.8869/1“ додаје
се: и кп.бр.8286/1.
Члан 2.
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Такође, у поглављу IV Грађевинско земљиште на коме ће се постављати
привремени објекти, у трећој алинеји, уместо речи “на кп.бр.1666/1“ треба да стоји : на
кп.бр.6614/2.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику
Општине Лапово”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-208/15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
158.
На основу члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.гласник Општине Лапово“
бр.3/12), члана 11. Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама
Општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/15), Плана постављања привремних
објеката на јавним површинама („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.11/15), члана 55.
Статута Скупштине Општине Лапово (''Сл.гласник Општине Лапово'' бр.8/12, 13/12 и 3/13)
и члана 2. Одлуке о Општинском већу („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/12),
Општинско веће Општине Лапово је на својој седници одржаној дана 09.10. 2015.г.
донело следећу

О Д Л У К У
о расписивању јавног огласа за давање у закуп локација за постављање
привремених објеката на подручју општине Лапово
Члан 1.
Покреће се поступак за расписивање јавног огласа за давање у закуп локација за
постављање привремених објеката на подручју Општине Лапово.
Члан 2.
Јавни оглас расписује и спроводи Комисија за давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини именована Решењем Општинског већа Општине Лапово бр.02025/12-I-04 од 06.04.2012.г. (“Сл.гласник Општине Лапово” бр.3/12), а у складу са Одлуком
о грађевинском земљишту (“Сл.гласник Општионе Лапово” бр.3/12).
Члан 3.
Јавни оглас се расписује за локације дефинисане Планом постављања привремених
објеката на јавним површинама на подручју Општине Лапово (“Сл.гласник Општине
Лапово” бр.11/15).
Члан 4.
Јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли
Општине Лапово. Рок за подношење пријава по огласу износи 30 дана.
Члан 5.
Право на учешће у јавном огласу имају правна и физичка лица регистрована за
обављање одговарајуће делатности.
Члан 6.
Почетна цена закупнине грађевинског земљишта у јавној својини за постављање
привремених објеката према Плану за постављање, на месечном нивоу износи 100,00 дин.
по м2, имајући у виду просечну цену м2 грађевинског земљишта по зонама, која је основ
за одређивање пореза на имовину.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Општине Лапово”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-209/15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
159.
На основу члана 9. Правилника о службеним путовањима у земљи и иностранству
(„Сл.гласник општине Лапово“, бр.9/14) и чл.13. Одлуке о општинском већу општине
Лапово, на седници одржаној дана 09.10.2015.године, донело је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ службени пут у иностранство - Брисел- Белгија, Славољубу ИвковићуПредседнику СО Лапово.
Члан 2.
ОДОБРАВА СЕ Председнику СО Лапово трошење средстава репрезентације у складу са
чл.6 Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију („Сл.гласник општине Лапово“
бр.1/13)
Члан 3.
Службено путовање и чл.1. обавиће се у временском периоду од 13.октобра 2015.године до
16. октобра 2015.године у организацији Регионалне агенције за економски развој
Шумадије и Поморавља у оквиру „Отворених дана 2015“ (Open days 2015) које се одржава
под називом Европски региони и градови: партнери за улагања и развој“ у Бриселу.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.гласнику општине
Лапово“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-207 /15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
160.
На основу члана 9. Правилника о службеним путовањима у земљи и иностранству
(„Сл.гласник општине Лапово“, бр.9/14) и чл.13. Одлуке о општинском већу општине
Лапово, на седници одржаној дана 09.10.2015.године, донело је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ службени пут у иностранство - Брисел- Белгија, Небојши Тасићу Председнику општине Лапово.
Члан 2.
ОДОБРАВА СЕ Председнику општине Лапово трошење средстава репрезентације у
складу са чл.6. Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију („Сл.гласник
општине Лапово“ бр.1/13)
Члан 3.
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Службено путовање и чл.1. обавиће се у временском периоду од 13.октобра 2015.године до
16.октобра 2015.године у организацији Регионалне агенције за економски развој Шумадије
и Поморавља у оквиру „Отворених дана 2015“ (Open days 2015) које се одржава под
називом Европски региони и градови: партнери за улагања и развој“ у Бриселу.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.гласнику општине
Лапово“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 206 /15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
161.
На основу 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
општине Лапово“ бр.8/12), Општинско веће на седници одржаној 09.10. 2015. године,
донело је
ОДЛУКУ
I- Материјално најугроженијим породичним домаћинствима на територији општине
Лапово, ће се обезбедити огрев за предстојећу грејну сезону, односно зимски период
2015/2016.год., у количини од 2м3 по породичном домаћинству, у вредности око
300.000,00 динара.
II- Средства за куповину огрева издвојиће се из
средстава текуће буџетске резерве.

Буџета општине Лапово из

III- Међуопштински центар за социјални рад „Шумадија“ Баточина, Одељење у
Лапову, доставиће Председнику општине Лапово списак материјално најугроженијих
породица на територији општине Лапово, са кога ће се одредити најугроженија
домаћинства према критеријумима Центра.
IV- Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-210/15-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Тасић,ср.
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С А Д Р Ж А Ј

Ред.
број
1
2
3
4
5
6

НАЗИВ

АКТА

Решење о одређивању члановима ОВ области у оквиру којих ће обављати послове
Одлука о измени и допуни Плана постављања привремених објеката на јавној површини

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп локација за постављање
привремених објеката на подручју општине Лапово
Решење о одобравању службеног пута у иностранство – Брисел – Белгија, председнику СО
Лапово
Решење о одобравању службеног пута у иностранство – Брисел – Белгија, председнику
Општине Лапово.
Одлука о обезбеђивању огрева за материјално угрожена домаћинства за предстојећу грејну
сезону 2015-2016

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

стр.
бр.
1.
1.
2.
3.
3.
4.

