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132.     

На основу члана 32. став 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07, 83/14, 101/16 И 47/18), члана 97. став 2. 7. и 8. 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, 145/14, 

83/18, 31/19 И 37/19) и члана 37. тачка 43. Статута Општине Лапово ("Службени гласник Општине 

Лапово" бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово је на седници одржаној  09.10.2019. године донела  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о доприносу за уређење грађевинског земљишта 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, 

критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу 

инфраструктуру, услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања 

средствима инвеститора. 

 

Члан 2. 

Допринос за уређење грађевинског земљишта плаћа инвеститор изградње, односно 

доградње објекта у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата припремање за изградњу и комунално 

опремање земљишта, према утврђеном садржају у средњорочном и годишњем програму уређења 

земљишта. 

Програм из претходног става доноси Скупштина Општине на предлог органа које уређује 

грађевинско земљиште, а у складу са потребама грађана. 

Средства прикупљена на основу доприноса за уређење грађевинског земљишта употребиће 

се за уређење грађевинског земљишта, за изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре, прибављање грађевинског земљишта у јавну својину и за израду планских 

докумената. 

 

Члан 4. 

Висина доприноса за уређење грађевинског земљишта, утврђује се у зависности од степена 

комуналне опремљености земљишта, односно зоне, где се објекат гради, намене и површине 

објекта и програма уређења грађевинског земљишта. 

 

Члан 5. 

Основицу за обрачун доприноса представља просечна цена квадратног метра станова 

новоградње у Републици Србији, приказана према категорији просека у свим јединицама локалне 

самоуправе истог степена развијености, у складу са законом којим се уређује регионални развој, а 

који објављује надлежни Републички Завод за  статистику за друго полугодиште претходне, 

односно прво полугодиште текуће године. 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу 

обрачуна доприноса који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, тако што се 

основица из предходног става помножи са укупном нето површином објекта који је предмет 

градње, изражено у метрима квадратним и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене 

утврђеним овом Одлуком. 

 

     Члан 6. 

Утврђени износ доприноса инвеститор плаћа најкасније до подношења пријаве почетка 

радова, у складу са обрачуном надлежног органа, а према параметрима који важе у тренутку 

обрачуна. 

 

 

 

 



10.10.2019.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   16- страна 3 

 
     Члан 7. 

Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед промена у 

току грађења, саставни део тог решења је нови обрачун доприноса који инвеститор плаћа пре 

пријаве почетка грађења. 

Саставни део решења о употребној дозволи је коначни обрачун доприноса који инвеститор 

плаћа пре издавања употребне дозволе. 

      

     Члан 8. 

Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се умањује за трошкове 

инфраструктурног опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, на основу уговора 

закљученог са Општинском управом Лапово, а у складу са чланом 92. Закона о планирању и 

изградњи. 

 

     Члан 9. 

Скупштина Општине Лапово ће најкасније до 30. новембра текуће године утврдити 

коефицијенте зоне и коефицијенте намене објеката. 

 

     Члан 10. 

Инвеститор који плати допринос за уређење пре пријаве почетка грађења у целости, 

остварује право на попуст од 30% од износа утврђеног обрачуном надлежног органа. 

 

Члан 11. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у 

јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, 

подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, 

трафостанице, оставе и вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за 

комерцијалне делатности, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 

 

     Члан 12. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта се плаћа када се мења намена објекта за 

намену за коју је прописан већи износ доприноса. 

За доградњу објекта, износ накнаде из члана 5. се умањује за 50%, уколико обим 

планираних  радова није већи од постојећег и уколико се не мења намена објекта. 

За стамбено-пословне објекте плаћа се допринос за уређење грађевинског земљишта по 

припадајућим површинама у објекту. 

За пословно-комерцијалне објекте за које не могу да се примењују наведени параметри, 

допринос за уређење грађевинског земљишта плаћа се у висини од 1,5% од  инвестиционе 

вредности по пројекту за грађевинску дозволу. 

  

     Члан 13. 

Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу 

изградње новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта 

само за разлику у броју квадрата нето површине објекта који се планира да изгради и објекта који 

се уклања у складу са подацима из пројекта за грађевинску дозволу.  

 

Члан 14. 

У сврху утврђивања доприноса и накнаде за уређење грађевинског земљишта утврђују се 

три зоне: прва, друга и трећа зона. 

 

ПРВА   ЗОНА 

 

Обухвата простор дуж аутопута Београд - Ниш, дефинисан „ПГР-ом за грађевинско 

подручје Општине Лапово", као  ОМВ-1 и ОМВ-2,  односно простор дефинисан кп.бр. 4369/1 са 

једне стране и кп.бр. 4369/2 са друге стране аутопута и простор омеђен са источне стране 

аутопутем, са северне стране реком Лепеницом до пруге Београд-Ниш, са западне стране пругом 

Београд-Ниш и јужне стране границом  КО Лапово. 
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ДРУГА    ЗОНА 

 

Опис граничне линије почиње на месту где се ул. Његошева укршта са пругом Београд - 

Ниш. Одавде гранична линија иде на југоисток обухватајући Његошеву улицу  до раскршћа са 

улицом 1. маја и Цара Лазара, затим обухвата улицу Цара Лазара, наставља до раскрснице са 

улицом Николе Пашића, одакле обухвата део улице Николе Пашића, иде до Липарског потока и 

наставља преко Липарског потока на исток до аутопута, а потом границом путног земљишта 

аутопута скреће ка југу и иде све до корита реке Лепенице. Одатле гранична линија иде ка западу 

коритом реке Лепенице до пруге Београд-Ниш и даље на југ пругом Београд-Ниш до краја 

катастарске општине Лапово, затим скреће на запад границом КО Лапово, одакле наставља на 

север границом КО Лапово до моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици, одакле се враћа на 

исток коритом реке Лепенице до пруге Београд-Ниш и даље наставља на север границом 

железничког земљишта све до железничке станице Лапово Варош где се граница ове зоне затвара. 

 

ТРЕЋА    ЗОНА  

 

Опис граничне линије ове зоне почиње на аутопуту од границе прве зоне, одакле гранична 

линија наставља на север граничећи се са десне стране границом путног земљишта аутопута 

Београд-Ниш до границе „ПГР-а за грађевинско подручје Општине Лапово'', одакле скреће на 

запад до границе ПГР-а, а потом се враћа на југ граничећи се са истока првом зоном, са запада 

границом ПГР-а и завршава на југу до моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици. 

Обухвата и простор преко аутопута са границама: на северу до КО Марковац, на истоку 

заштитни појас реке Велике Мораве, на југу до КО Брзан и западу аутопут Београд-Ниш. 

 

Члан 15. 

 Објекти по намени за коју се утврђује допринос за уређење грађевинског земљишта су: 

пословно-комеријални, стамбени, помоћни, економски и привремени.  

 

Члан 16. 

 Утврђују се коефицијенти зоне и износе: 

 

 Прва зона...........................................................................0,009 

 Друга зона..........................................................................0,006 

 Трећа зона..........................................................................0,005 

 

Члан 17. 

 Утврђују се коефицијенти намене и износе: 

 

 Пословно-комерцијални објекти......................................1,2 

 Стамбени објекти..............................................................0,6 

 Помоћни објекти................................................................0,3 

 Економски објекти.............................................................0,2 

 Привремени објекти..........................................................1 

 

Члан 18. 

 Укупно обрачунат износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се умањује 

уколико земљиште није опремљено комуналном инфраструктуром за одређени проценат на 

следећи начин: 

 

 Неизграђена комунална инфраструктура                      Проценат умањења 

 Приступни пут нема асфалт      5% 

 Нема канализације       5% 

 Нема водоводне мреже      5% 

 Нема електродистрибутивне мреже     5% 

           Члан 19. 

За грађење објеката, односно извођење радова, за које се не издаје грађевинска дозвола, али 

се издаје Решење о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, неће 
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се наплаћивати допринос за уређење грађевинског земљишта, осим за помоћне и економске објекте 

према нето површини из пројекта. 

Допринос за уређење грађевинског земљишта за изградњу и доградњу објеката неће се 

наплаћивати уколико се изградња или доградња финансира из буџета општине Лапово, средствима 

самодоприноса, средствима хуманитарних организација или средствима Цркве и верске заједнице, 

регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама.     

   

      Члан 20.  

Допринос за уређење грађевинског земљишта може се умањити уколико инвеститор, 

физичко или правно лице жели својим средствима да допринесе комуналном опремању 

инфраструктуре у конкретном случају. 

Заинтересовани инвеститор подноси предлог о финансирању комуналне инфраструктуре 

конкретне локације Општинској управи Лапово, које ће сачинити услове о финансирању изградње 

комуналне инфраструктуре, који садрже податке о локацији, односно зони урбанистичког плана и 

техничке услове за изградњу комуналне инфраструктуре, као и остале податке из Програма 

уређења грађевинског земљишта, односо из члана 92. став 3. Закона о планирању и изградњи. 

Уколико инвеститор прихвати услове Општинске управе Лапово, даљи међусобни односи 

уредиће се Уговором. 

     

    Члан 21. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о доприносу и накнади за 

уређење грађевинског земљишта („Сл.гласник општине Лапово“ бр.1/15).  

 

    Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Лапово". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-187/19-I-04                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 

  Небојша Милетић,ср. 

133. 

       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 47/18), члана 34. став 2. и члана 37. став 2. Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.)  и члана 37. тачка 12. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) на седници одржаној дана  09.10.2019. 

године, донела је  

 

Р е ш е њ е 

о престанку функције в.д. директора  

КТЦ „Стефан Немања“ Лапово 

 

 I   Дејани Банковић, дипломираном музичком педагогу из Лапова, ПРЕСТАЈЕ 

ФУНКЦИЈА в.д. директора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово, са даном 09.10.2019. 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 „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 47/18), члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник 

РС'', бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.) и члана 37. тачка 12. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19),  којима је утврђено да скупштина 
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јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом.  Чланом 37. став 2. Закона о култури прописано је да 

вршилац дужности директора установе може обављати ту функцију најдуже годину дана. 

             Решењем Скупштине општине Лапово број 020-207/18-I-04, донетим дана 

16.10.2018. године, на функцију в.д. директора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово именована 

је Дејана Банковић, са мандатом до именовања директора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово, 

а најдуже до годину дана. Како је Управни одбор КТЦ „Стефан Немања“ Лапово спровео 

Јавни конкурс за избор директора ове установе и дана 30.09.2019. године Скупштини 

општине Лапово упутио образложени предлог кандидата за функцију директора ове 

установе и како рок од годину дана од дана именовања Дејане Банковић на функцију в.д. 

директора  КТЦ „Стефан Немања“ Лапово истиче дана 17.10.2019. године, то се доноси 

решење као у диспозитиву. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-188/19-I-04  

                                                                                                          

       ПРЕДСЕДНИК 

        Небојша Милетић,ср. 

134. 
               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 47/18), 

члана 34. став 2. и члана 35. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 

30/16-испр. )  и члана 37. тачка 12. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19) на седници одржаној дана    09.10.2019. године, донела је 

 

Р е ш е њ е 

о именовању директора  

КТЦ „Стефан Немања“Лапово 

 

 I Именује се Дејана Банковић, дипломирани музички педагог из Лапова, за директора Културно-

туристичког центра „Стефан Немања“ из Лапова, на мандатни период од четири године, почев од 

дана доношења Решења.  

  

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 „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 47/18), 

члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.) и члана 

37. тачка 12. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19),  којима је 

утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни одбор, 

надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте, у складу са законом. 

Чланом 35. став 1. Закона о култури предвиђено је да се директор установе чији је оснивач  

јединица локалне самоуправе, именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 

период од четири године и да може бити поново именован. 

Управни одбор установе расписао је конкурс за именовање директора Културно-

туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово, где је након разматрања пристиглих пријава и 

обављених разговора са кандидатом, донео Одлуку број: 121-2019 од 25.09.2019. године на основу 

које предлаже кандидата Дејану Банковић, дипломираног музичког педагога из Лапова, за 

директора Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ из Лапова. Уз Одлуку која садржи и 

мишљење о стручним и организационим способностима кандидата, Управни одбор је доставио и 

Записник о обављеном разговору са кандидатом, у складу са чл. 35 став 8.  Закона о култури. 
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           На основу напред наведеног, Скупштина општине Лапово доноси Решење као у 

диспозитиву.  

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-189/19-I-04  

 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Милетић,ср. 

135. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 78. Закона о 

култури („Сл.гласник РС“,бр 72/2009, 13/16 и 30/16-испр.), и члана 37. тачка 10. и тачка 53. 

Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина 

Општине Лапово, на седници одржаној дана  09.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на  Извештај КТЦ „Стефан Немања“ Лапово за 2018. годину, 

који је Управни одбор установе усвојио на седници одржаној дана 24. септембра 2019. 

године . 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

             

             Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива 

установе и организације у области предшколског образовања, васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и 

доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији 

општине  на основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и 

даје сагласност на програм рада корисника буџета. Чланом 78. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“,бр 72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) је прописано да су установе културе и 

други субјекти............... 

             Чланом 44. став 1. тачка 8. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 

13/16 и 30/16 – испр.) утврђена је надлежност Управног одбора установе да усваја 

годишњи извештај о раду и пословању. У складу са тим, Управни одбор КТЦ-а „Стефан 

Немања“ Лапово је  на седници одржаној дана 24. септембра 2019. године усвојио 

Извештај КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово за 2018. годину и исти доставио Скупштини 

општине Лапово на сагласност. 

                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                  Број:020-190/19-I-04                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК                              

                                                                                                                   Небојша Милетић,ср. 

136. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14- и др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 37. тачка 10. и тачка 

53. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.2/19) Скупштина 

Општине Лапово на седници одржаној дана 09.10.2019. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Финансијског плана Установе за децу 

предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2019. годину, који је Управни одбор 

установе усвојио на седници одржаној дана 11.04.2019. године . 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива 

установе и организације у области предшколског образовања, васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и 

доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији 

општине  на основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и 

даје сагласност на програм рада корисника буџета.             

              Управни одбор Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово је, 

у складу са чланом 119. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017) и чланом 36. Статута установе,  на седници 

одржаној дана 11.04.2019. године донео Одлуку о усвајању измене финансијског плана  

Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2019. годину.  

 Имајући у виду да је  Измена финансијског плана Установе за децу 

предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2019. годину донета у складу са законом 

и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у диспозитиву. 

 

                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-193/19-I-04 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић,ср.  

137. 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14- и др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 37. тачка 10. и тачка 

53. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.2/19) Скупштина 

Општине Лапово на седници одржаној дана 09.10.2019. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Финансијског плана Установе за децу 

предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2019. годину, који је Управни одбор 

установе усвојио на седници одржаној дана 29.08.2019. године . 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива 

установе и организације у области предшколског образовања, васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и 

доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији 

општине  на основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и 

даје сагласност на програм рада корисника буџета.             

                  Управни одбор Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово 

је, у складу са чланом 119. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017) и чланом 36. Статута установе,  на седници 

одржаној дана 29.08.2019. године донео Одлуку о усвајању измене финансијског плана 

Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2019. годину, на основу 

Одлуке о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Лапово за 2019. годину од 

31.07.2019. године. 

 Имајући у виду да је  Измена финансијског плана Установе за децу 

предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2019. годину донета у складу са законом 

и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у диспозитиву. 

                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-194/19-I-04 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Небојша Милетић,ср. 

138.  

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 37. тачка 10. и тачка 

53. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина 

Општине Лапово на седници одржаној дана 09.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана Основне школе „Светозар 

Марковић“ из Лапова за 2019. годину, који је Школски одбор усвојио на седници одржаној 

дана 30.08.2019.године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива 

установе и организације у области предшколског образовања, васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и 

доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији 
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општине  на основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и 

даје сагласност на програм рада корисника буџета.             

                  Школски одбор Основне школе „Светозар Марковић“ из Лапова је, у складу са 

чланом 47. Статута,  на седници одржаној 30.08.2019. године усвојио Измену финансијског 

плана Основне школе „Светозар Марковић“ из Лапова за 2019. годину у складу са 

Одлуком о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Лапово за 2019. годину. 

                 Имајући у виду да је Измена финансијског плана Основне школе „Светозар 

Марковић“ из Лапова за 2019. годину донета у складу са законом и циљевима оснивања 

установе, доноси се одлука као у диспозитиву . 

           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број :020-195/19-I-04  

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Небојша Милетић ср.  

139. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 37. тачка 10. и тачка 

53. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина 

Општине Лапово на седници одржаној дана 09.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на Ребаланс финансијског плана Средње школе у 

Лапову за  2019. годину, који је Школски одбор усвојио на седници одржаној дана 27. 

септембра  2019. године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                   Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива 

установе и организације у области предшколског образовања, васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и 

доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији 

општине  на основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и 

даје сагласност на програм рада корисника буџета.             

               Школски одбор Средње школе у Лапову је, у складу са чланом 119. став 1. тачка 

4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 

27/2018- др. закони и 10/2019) и чланом 2. став 2. Пословника о раду Школског одбора, на 

седници одржаној дана 27.09.2019. године донео Одлуку о ребалансу финансијског плана  

за 2019. годину.  

           Имајући у виду да је Ребаланс финансијског плана за 2019. годину Средње 

школе у Лапову усвојен у складу са законом и циљевима оснивања установе, доноси се 

одлука као у диспозитиву . 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-196/19-I-04 

                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Небојша Милетић,ср. 
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140. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 37. тачка 

10. и тачка 53. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) и 

члана 7. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 7/06, 2/07 и 4/11), Скупштина Општине Лапово, на седници 

одржаној дана  09.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс бр. 2 Плана прихода и расхода Дома здравља 

Лапово,  који се финансирају из општинског буџета за 2019. годину, који је Управни одбор 

установе усвојио на седници одржаној дана 9. августа 2019. године. 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 

             Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива 

установе и организације у области предшколског образовања, васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке 

културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и 

доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији 

општине  на основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и 

даје сагласност на програм рада корисника буџета. Чланом 7. Одлуке о преузимању 

оснивачких права Дома здравља Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 7/06, 

2/07 и 4/11)  предвиђено је да  Програм рада и развоја установе разматра оснивач, односно 

Скупштина општине Лапово.          

                  Управни одбор Дома здравља Лапово је у складу са чл. 26. Статута  Дома 

здравља Лапово и чл. 23. Пословника о раду Управног одбора Дома здравља Лапово 

(бр.896/6 од 09.09.2015. године), на седници одржаној дана 9. августа 2019. године усвојио 

Ребаланс бр. 2 Плана прихода и расхода Дома здравља Лапово,  који се финансирају из 

општинског буџета за 2019. годину.  

               Имајући у виду да је  Ребаланс бр. 2 Плана прихода и расхода Дома здравља 

Лапово,  који се финансирају из општинског буџета за 2019. годину донет у складу са 

законом и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                       Број :020-197/19-I-04  

                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић,ср. 

141. 

 На основу члана 44. став 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр. 72/2009, 

13/16 и 30/16-испр.) и члана 37. тачка 10. и тачка 53. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 

дана 09.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
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Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 2019. годину Општинске 

библиотеке „Слово“ Лапово, коју је Управни одбор библиотеке усвојио на седници 

одржаној дана 25. априла 2019. године . 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на 

програме рада и годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач, као 

и у члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине 

Лапово», бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива установе и 

организације у области предшколског образовања, васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о 

мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине  на 

основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и даје 

сагласност на програм рада корисника буџета.             

                  Управни одбор Општинске библиотеке „Слово“ Лапово је, у складу са чланом 

34. Статута Општинске библиотеке „Слово“ Лапово и Одлуком о првом ребалансу Одлуке 

о буџету општине Лапово од 27.03.2019. године,  на седници одржаној 25. априла 2019. 

године донео Одлуку о измени финансијског плана Општинске библиотеке „Слово“ 

Лапово за 2019. годину.  

           Имајући у виду да је Измена финансијског плана за 2019. годину Општинске 

библиотеке „Слово“ Лапово усвојена у складу са законом и циљевима оснивања установе, 

доноси се одлука као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-198/19-I-04       

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Небојша Милетић,ср. 

142. 

 На основу члана 44. став 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр. 72/2009, 13/16 и 

30/16-испр.) и члана 37. тачка 10. и тачка 53. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 

дана 09.10.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 2019. годину Општинске 

библиотеке „Слово“ Лапово, коју је Управни одбор библиотеке усвојио на седници 

одржаној дана 26. септембра 2019. године . 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на 
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програме рада и годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач, као 

и у члану 37. тачка 10. и тачка 53. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр. 2/19) којима је прописано да Скупштина општине оснива установе и 

организације у области предшколског образовања, васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о 

мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине  на 

основу критеријума које утврди Влада, као и да разматра извештај о раду  и даје 

сагласност на програм рада корисника буџета.             

                Управни одбор Општинске библиотеке „Слово“ Лапово је, у складу са чланом 34. 

Статута Општинске библиотеке „Слово“ Лапово и Одлуком о другом ребалансу Одлуке о 

буџету општине Лапово од 31.07.2019. године,  на седници одржаној 26. септембра 2019. 

године донео Одлуку о измени финансијског плана Општинске библиотеке „Слово“ 

Лапово за 2019. годину.  

    Имајући у виду да је Измена финансијског плана за 2019. годину Општинске 

библиотеке „Слово“ Лапово усвојена у складу са законом и циљевима оснивања установе, 

доноси се одлука као у диспозитиву . 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број : 020-199/19-I-04       

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                        Небојша Милетић,рс. 

 143. 

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16 –др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 

и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл.гласник РС“ бр.16/18), чланова 9. и 10. Одлуке о надлежностима у поступку 

прибављања и располагањима стварима у јавној својини општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“ 9/18 и 10/19) и члана 37. тачка 36. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина општине Лапово, на седници 

одржаној дана  09.10.2019. године, донела je 

 

О Д Л У К У 

о прибављању кп.бр. 7827 и 7828 и 7829 у јавну својину општине Лапово  

непосредном погодбом 

 

I    Прибављају се  катастарске парцеле број 7827, 7828 и 7829 уписане у ЛН број 5286 КО 

Лапово, пољопривредно земљиште, њива 3. класе, потес Село, укупне површине 0.1965 ха, 

које се налазе у власништву Радослава Голубовића из Лапова, у јавну својину општине 

Лапово непосредном погодбом, са обимом удела 1/1.  

 

II Непокретности из члана I ове Одлуке прибављају се по купопродајној цени постигнутој 

у поступку непосредне погодбе у укупном износу од 5.492,175 еура (279,5 еура по ару), с 

тим што ће се исплата извршити у динарској противвредности еура, по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан исплате. 

 

III Овлашћује се Председник општине Лапово, Бобан Миличић, да са продавцем 

непокретности из поглавља I ове Одлуке закључи уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину општине Лапово непосредном погодбом. 

 

IV  Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                         Број: 020-201/19-I-04    

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Небојша Милетић,ср. 

144. 

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16 –др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 

и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл.гласник РС“ бр.16/18), чланова 9. и 10. Одлуке о надлежностима у поступку 

прибављања и располагањима стварима у јавној својини општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“ 9/18 и 10/19) и члана 37. тачка 36. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина општине Лапово, на седници 

одржаној дана  09.10.2019. године, донела je 

 

О Д Л У К У 

о прибављању кп.бр. 8596/5 јавну својину општине Лапово 

непосредном погодбом 

 

I  Прибавља се катастарска парцела бр. 8596/5 уписана у ЛН бр. 6809 КО Лапово, 

земљиште у грађевинском подручју, њива 2. класе, потес Село, укупне површине од 0.0728 

ха, која се налази у власништву Горице Златковић из Лапова, у јавну својину општине 

Лапово непосредном погодбом, са обимом удела 1/1.  

 

II Непокретност из члана I ове Одлуке прибавља се по купопродајној цени постигнутој у 

поступку непосредне погодбе у укупном износу од 3.640,00 еура (500,00 еура по ару), с 

тим што ће се исплата извршити у динарској противвредности еура, по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан исплате. 

 

III Овлашћује се Председник општине Лапово, Бобан Миличић, да са продавцем 

непокретности из поглавља I ове Одлуке закључи уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину општине Лапово непосредном погодбом. 

 

IV  Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                         Број: 020-202/19-I-04    

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Небојша Милетић,ср. 

145.       
              На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/19), члана 37. тачка 65. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) и члана 3. Правилника о 

Општинском савету родитеља („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2018), Скупштина 

општине Лапово, на седници одржаној  09.10.2019. године донела је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

      Члан 1. 

 

    Именује се Општински савет родитеља општине Лапово за школску 2019/2020. годину за 

следеће установе 
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- ОШ „Светозар Марковић“ Лапово,  

- Средњу школу Лапово,  

- Установа за децу предшколског узраста „Наша Младост“ Лапово. 

Члан 2. 

 

  Општински савет родитеља чине: 

 

1. Драгана Ракић из Лапова, представник родитеља ОШ „Светозар Марковић“ Лапово, 

2. Ивана Миладиновић из Лапова, заменик представника родитеља ОШ „Светозар Марковић“ 

Лапово. 

 

3. Слађана Александровић из Крагујевца, представник родитеља Средње школе Лапово,  

4. Наташа Павловић из Великог Орашја, заменик представника родитеља Средње школе 

Лапово, 

 

5.   Невена Вукотић из Лапова, представник родитеља Установе за децу  предшколског узраста 

„Наша Младост“ Лапово. 

6. Александра Петровић, заменик представника родитеља Установе за децу предшколског 

узраста „Наша Младост“ Лапово. 

                                                                 Члан 3. 

           Задатак Општинског савета родитеља је да: 
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 

остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији 

општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са 

питањима из њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 

општине; 

     6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 

здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

   7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

                                                                           Члан 4. 

Општински савет о свом раду сачињава полугодишњи извештај  и доставља га установaма     

за које је тај Општински савет именован и Скупштини општине. 

                                                                           Члан 5. 

  Именованим члановима и заменицима чланова мандат  у Општинском савету родитеља 

престаје крајем школске 2019/2020. године. 

                                                                            Члан 6. 
               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Лапово“. 

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                           Број: 020-203/19-I-04 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               Небојша Милетић,ср. 

146. 

                  На основу члана 26. став 1. тачка 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(Службени гласник РС бр.72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС 

бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 37. тачка 38. Статута 

Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19 ), Скупштина општине 

Лапово на седници одржаној дана  09.10.2019. године, донела је 
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о преносу права коришћења непокретности у својини јединице локалне 

самоуправе ЈКСП  “Морава“ Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ бр. 03/2019),  

у члану 1. број: “8818/1“ замењује се бројем: “8818/6“. 

 

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о преносу права коришћења непокретности у својини 

јединице локалне самоуправе ЈКСП  “Морава“ Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“ бр. 03/2019),  остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

                                                       Број: 020-204/19-I-04                                                                                  

    

               ПРЕДСЕДНИК 

             Небојша Милетић,ср. 

147. 

На основу члана 203. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“ бр. 25/2019), члана 3. Правилника о поступку издавања потврде о смрти и обрасци 

потврде о смрти („Службени гласник РС“ бр. 25/11 и 103/2018) и члана 3. Одлуке о 

мртвозорској служби на територији општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“ бр. 7/14 и 6/15) Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 

09.10.2019. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

Члан 1. 

У Решењу о именовању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, за територију 

општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ бр. 05/2019), у члану 1. после 

тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи: 

 

„11. ОЛИВЕРА СТОЛИЋ, доктор медицине“ 

 

Члан 2. 

У свему осталом Решење о именовању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о 

смрти, за територију општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ бр. 05/2019),  

остаје непромењено. 

Члан 3. 

Ова Решење ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                              Број: 020-205/19-I-04  

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                              Небојша Милетић, ср. 
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148. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др. закон, 101/16 и 47/18), члана 37. тачка 12. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19), члана 41. став 3. и 42. 

став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.), 

Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана  09.10.2019. 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 запослених: 

 

 -    Слађана Тасић из Лапова, ул. Авалска бр. 5. 

 

Члан 2. 

 За члана Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово из реда оснивача 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 

 

- Ивана Андрејевић Илић из Лапова, ул. Николе Тесле бр. 24. 

 

Члан 3. 

  Мандат новоименованог члана Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово 

траје до истека мандата Управног одбора одређеног Одлуком СО Лапово број: 020-106/16-

I-04 од 25.07.2016. године.   

Члан 4. 

  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: 020-206 /19-I-04 

                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 

  Небојша Милетић,ср. 

 

149. 

     На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др. закон, 101/16 и 47/18), члана 37. тачка 12. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19), члана 45. став 4. и 46. 

став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.), 

Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана  09.10.2019. године, донела је 

 

  О  Д  Л  У  К  У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

КТЦ „СТЕФАН НЕМАЊА“  

ЛАПОВО 
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Члан 1. 

           РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Надзорном одбору  КТЦ „Стефан Немања“ 

Лапово члан именован  из  реда запослених: 

  

-  Славољуб Радојичић из Лапова, Ул. Војводе Живојина Мишића бр. 8,  

 

Члан 2. 

         За члана Надзорног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово из реда запослених 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 

- Слађана Тасић из Лапова, ул. Авалска бр. 5. 

 

Члан 3. 

  Мандат новоименованог члана Надзорног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово 

траје до истека мандата Надзорног одбора одређеног Одлуком СО Лапово број: 020-

107/16-I-04 од 25.07.2016. године.   

Члан 4. 

  Права и дужности чланова Надзорног одбора утврђени су Статутом КТЦ „Стефан 

Немања“ Лапово. 

Члан 5. 

              Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 207/19-I-04                                   

                              

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Небојша Милетић,ср.  

150. 

На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС",бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закони и 47/2018)  ), члана 8. Одлуке о начину и 

поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово 

(„Службени гласник  општине Лапово“ бр.7/17)  и члана 37. тачка 11. Статута општине 

Лапово, („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на 

седници   одржаној  09.10.2019. године,  донела је  

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Лапово 

 

 

 

Члан 1. 

           РАЗРЕШАВА СЕ функције председника  Комисије за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово (у даљем тексту: 

Комисија)  Весна Голубовић  из Лапова, Ул. Трг Краља Александра  бр. 1. 

 

Члан 2. 

         За  председника  Комисије  ИМЕНУЈЕ СЕ Драгиша Ђорђевић из Београда, 

Ул. Николе Мараковића бр. 19/4. 

 

Члан 3. 

 Мандат новоименованог председника Комисије траје до истека мандата Комисије 

одређеног Решењем СО Лапово број: 020-220/17-I-04 од 31.10.2017. године.    
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Члан 4. 

            Начин рада и одлучивања Комисије уређен је Одлуком о начину и поступку избора 

и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово („Службени 

гласник  општине Лапово“ бр. 7/17)  

Члан 5. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-208/19-I-04    

                                                        ПРЕДСЕДНИК   

                                                           Небојша Милетић,ср. 

151. 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и 

члана 37. тачка 16., члана 65. став 3. и члана 66.  Статута општине Лапово („Сл.гласник 

општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана  

09.10.2019. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 I  Престаје функција члану Општинског већа општине Лапово, Соњи Костић из Лапова, 

због поднете оставке. 

II Члан Општинског већа коме је престала функција остаје на дужности и врши текуће 

послове до избора новог члана Општинског већа. 

III 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 32. тачка 12. Закона о локаној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/2018) и члана 37. тачка 16. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, 

бр.2/19), којима је утврђено да Скупштина општине да бира и разрешава председника 

општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и 

чланове Општинског већа. Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи и чланом 65. 

став 3. Статута предвиђено је да о поднетој оставци председника општине или члана 

Општинског већа, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве 

наредне седнице Скупштине општине и констатује престанак мандата због поднете 

оставке. Чланом 50. став 5. Закона о локалној самоуправи и чланом 66. Статута наводи се 

да председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који се 

разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора 

новог председника општине, заменика председника општине или члана Општинског већа. 

Соња Костић је дана 09.10.2019. године поднела писану оставку на функцију члана 

Општинског већа, о којој је председник Скупштине општине Лапово известио одборнике 

на почетку седнице Скупштине општине Лапово одржане дана 09.10.2019. године. 

С обзиром да је Соња Костић поднела писану оставку на функцију члана 

Општинског већа, Скупштина не спроводи поступак разрешења тајним гласањем, већ само 

констатује престанак функције Соњи Костић као члану Општинског већа. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-209/19-I-04                                                                                  

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

                                                                                                           Небојша Милетић,ср. 
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152. 

              На основу чланова 9. и 10., а у вези са чланом 5. Одлуке о надлежностима у 

поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини општине Лапово 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 9/18 и 10/19), члана 2. став 1. тачка 20. и члана 17. 

Одлуке о општинском већу („Сл.гласник Општине Лапово“, бр.10/19) и чланова 25. и 27. 

Пословника о раду Општинског већа („Сл.гласник Општине Лапово“,бр.13/16), а на 

предлог Председника општине Лапово бр. 464-30/19-II-04 од 27.09.2019. године, 

Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана  07.10.2019. године, донело је 

следећи: 

З А К Љ У Ч А К  

о покретању поступка прибављања кп.бр.  7748/2 са припадајућим објектом на 

парцели у јавну својину општине Лапово непосредном погодбом 

 

I    ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом, у јавну својину општине 

Лапово, и то: 

         -  Катастарске парцеле бр. 7748/2 уписане у ЛН бр. 10589 КО Лапово, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, у површини од 0,0243 ха, са припадајућим објектом- 

породичном стамбеном зградом у површини од 51 м2, а која се налази у власништву Милорадовић 

Зорана из Лапова, 

II     Поступак прибављања непокретности из поглавља I ове Одлуке спровешће се сагласно 

одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и 105/14104/16 –др.закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018 ) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018). 

III    Непокретност из поглавља I прибавиће се у јавну својину општине Лапово по процењеној 

тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног органа, или нижој,у складу са 

законом. 

           Средства за прибављање напред наведене непокретности обезбедиће се у буџету општине 

Лапово. 

IV    Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу: 
1. Јелена Михајловић - председник 

2. Бојана Станковић - члан 

3. Злата Ивковић- заменик члана; 

4. Мирјана Петковић - члан. 

5. Драгана Спасић -заменик члана. 

Задатак Комисије је да на основу потврде од надлежног пореског органа о тржишној 

вредности непокретности из поглавља I овог Закључка прибави, од власника непокретности, 

понуду за продају и на основу прибављене понуде и извештаја надлежног органа сачини Записник 

са одговарајућим образложеним предлогом и исти предлог достави Одељењу за урбанизам, 

имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Лапово на даљу 

надлежност.  

V     Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-184/19-III-04    

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                    Бобан Миличић,ср. 

153. 
              На основу чланова 9. став 1. тачка 1. и 10. став 1., а у вези са чланом 5. Одлуке о 

надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Општине Лапово 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 9/18 и 10/19), члана 2. став 1. тачка 20. и члана 17. Одлуке о 

општинском већу („Сл.гласник Општине Лапово“, бр.10/19) и чланова 25. и 27. Пословника о раду 

Општинског већа („Сл.гласник Општине Лапово“,бр.13/16), у вези захтева ЈКСП „Морава“ Лапово 

бр. 2240 од 02.10.2019. године, а на предлог Председника Општине Лапово број 464-33/19-II-04 од 

04.10.2019. године, Општинско веће Општине Лапово на седници одржаној дана 07.10.2019. 

године, донело је следећи 

 

 



10.10.2019.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   16- страна 21 

 
З А К Љ У Ч А К  

 

о покретању поступка прибављања кп.бр.  5678 КО Лапово у јавну својину Општине Лапово 

непосредном погодбом, за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода 

 

I    ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом, у јавну својину Општине 

Лапово, и то: 

         -  Катастарске парцеле бр. 5678 КО Лапово, површине 0.31,87 ха, уписане у ЛН бр. 3359 

КО Лапово, као власништво Солунац Милице из Лапова. 

II     Поступак прибављања непокретности из поглавља I ове Одлуке спровешће се сагласно 

одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11,88/13 и 105/14, 104/16 –др.закон, 

108/16, 113/17 и 95/18 ) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18). 

III    Непокретност из поглавља I прибавиће се у јавну својину Општине Лапово по процењеној 

тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног органа, или нижој, у складу са 

законом. 

           Средства за прибављање напред наведене непокретности обезбедиће се у буџету општине 

Лапово. 

IV    Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу: 

1. Јелена Михајловић - председник 

2. Бојана Станковић - члан 

3. Злата Ивковић- заменик члана; 

4. Мирјана Петковић - члан. 

5. Драгана Спасић -заменик члана. 

Задатак Комисије је да на основу процене тржишне вредности непокретности од надлежног 

органа за процену тржишне вредности непокретности из поглавља I овог Закључка прибави, од 

власника непокретности, понуду за продају и на основу прибављене понуде и извештаја надлежног 

органа сачини Записник са одговарајућим образложеним предлогом и исти проследи Одељењу за 

урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Лапово 

на даљу надлежност.  

V     Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-183/19-III-04    

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                    Бобан Миличић,ср. 


