СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXIII

БРОЈ 17

ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18. , 01.11. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

126.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике
Србије” бр.129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), и чл.108 тач.8. Пословника о раду
Скупштине Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15),
Скупштина Општине Лапово дана 31.10.2017. године, доноси
О Д Л У К У
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 29.09.2017. године, престао мандат одборнику
Скупштине Општине Лапово, ИВАНУ ШИШКОВИЋУ из Лапова, ул.Светог Саве бр.24,
избором за помоћника председника Општине Лапово.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-207/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
127.
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 31.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНИХ ОДБОРНИЧКИХ МЕСТА
Члан 1.
Потврђује се мандат новим одборницима Скупштине општине Лапово, изабраним
на локалним изборима одржаним 24. 04. 2016. године, и то:
Име и презиме

Изборна листа

Занимање

1.

Александар
Петровић

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ

Машински
техничар

2.

Славиша
Миличић

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ

Музичар

Адреса становања
Лава Толстоја 5.
Солунска 131.

Члан 2.
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека мандата овог сазива
Скупштине општине Лапово.
Члан 3
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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: 020-208/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
128.
На основу чланова 7. и 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. Закон и 103/15,
99/2016) и чл.30. ст.1 тач. 2 Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“
бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 31.10.2017.
године доноси:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за период
јануар – септембар 2017. године, као у тексту који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Ову Одлуку са извештајем објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-209/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
129.
На основу чл. 191. Устава Републике Србије („Сл.гласник“, бр. 98/06),чл.29 Закона о
одбрани („Сл.гласник РС“, бр.116/2007, 88/2009, 88/2009-др.закон, 104/2009-др.закон, 10/2015), чл.
11.и чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,83/2014-др.закон и
101/2016), члана 96. и члана 97. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,
бр. 8/12,13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 31.10.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
у делу који се односи на обавезе локалне самоуправе, а у складу са Законом о одбрани
Члан 1.
У Статуту општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 8/12,13/12 и 3/13),
у члану 12. став 1. после тачке 37. додају се тачке 38. и 39. које гласе:
38. „Општина у оквиру свог делокруга, одговорна је за стање припрема за одбрану као и за стање
припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника чији је оснивач, правних
лица и предузетникапреко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују
задаци из Плана одбране Републике Србије;
39.“ Општина израђује План одбране који је саставни део Плана одбране Републике Србије,
предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје
надлежности с Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање локалне
самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере
потребне за прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању и обавља и друге послове
одређене законом;
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У истом члану, досадашња тачка 38. постаје тачка 40.
Члан 2.
У члану 55. у ставу 1. после тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи:
17. „Доноси одлуку о одобравању Плана одбране општине, на посебној седници затворену за
јавност“,
У истом члану, досадашња тачка 17. постаје тачка 18.
Члан 3.
Одлука о промени Статута општине Лапово ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-210/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.

130.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Сл. гласник РС“ 61/17), члана 30. став 1. тачка 6. Статута Општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној дана 31.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени одлуке
о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик
у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину
І Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време за
сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за
календарску 2017. годину.
ІІ Максимални број запослених на неодређено време, за сваки организациони облик у
систему јединице локалне самоуправе општине Лапово је следећи:
Организациони облик
Општинска управа општине Лапово
ЈКСП „Морава“Лапово
КТЦ„Стефан Немања“Лапово
Библиотека „Слово“Лапово
Предшколска
установа
„Наша
младост“Лапово
УКУПНО:

Максимални број
неодређено време

запослених

на
24
35
2
3
29
93

ІІІ Максимални број запослених на неодређено време у систему јединице локалне
самоуправе општине Лапово јесте 93.
ІV Ако у организационом облику има већи број запослених на неодређено време од
броја одређеног у табеларном приказу, организациони облик дужан је да спроведе
рационализацију најмање до утврђеног максималног броја запослених.
V У оквиру максималног броја запослених, одређеног у табели сваки организациони
облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има
обезбеђену масу средстава за зараде.
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VІ Ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног броја
максимално запослених, број максимално запослених се може повећати највише до
утврђеног максималног боја запослених у складу са Законом и подзаконским актима
који регулишу ову област.
VІІ Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лапово“.
VIII Даном доношења ове одлуке престаје да важи одлука бр.020-148/17-I-04
од 15.09.2017.године.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни основ за доношење Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину, у даљем
тексту (Одлука), садржан је у члану 6. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), којим се
прописује обавеза скупштине јединице локалне самоуправе, да утврди максимални број
запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, Одлуци Владе
Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.гласник РС“, бр.61/17), којима је утврђен
максимални број запослених за систем локалне самоуправе општине Лапово и члану
30.став 1.тачка 6. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.
8/12, 13/12 и 3/13), којим је утврђена надлежност Скупштине општине Лапово за
доношење исте.
Укупан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе
општине Лапово, који чине органи локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и
друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне
самоуправе, износи 93 запослених.
Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (’’Сл.гласник РС’’, бр.61/17)
одређен је максималан број запослених на неодређено време за општину Лапово, као
јединицу локалне самоуправе који износи 93 запослена.
Због обавезе усклађивања максималног броја запослених са наведеном Одлуком
Владе РС, утврђен је максимални број запослених на неодређено по свим организационим
облицима система локалне самоуправе и донета је одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-211/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
131.
На основу члана 54. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Сл.гласник РС», бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16одлука УС) и чл. 30. ст.1 тач.9. Статута општине Лапово, („Службени гласник општине
Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана
31.10.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА «НАША МЛАДОСТ» ЛАПОВО
ИМЕНОВАНОГ ИСПРЕД ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ИСПРЕД
РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Члан 1.
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РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору установе за децу предшколског
узраста «Наша младост» Лапово, члан именован испред јединице локалне самоуправе и то:
- Драгана Бугарчић из Лапова, ул.Светог Саве бр.24,
- ДРАГАНА БУГАРЧИЋ из Лапова, ул.Св.Саве бр.24
За члана Управног одбора установе за децу предшколског узраста «Наша младост»
Лапово испред јединице локалне самоуправе, ИМЕНУЈЕ СЕ:
-

Смиљана Солунац из Лапова, ул.Деспота Стефана Лазаревића бр.34

Члан 2.
РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору установе за децу предшколског
узраста «Наша младост» Лапово, члан именован из реда Савета родитеља и то:
-

Јелена Стојановић из Лапова, ул.Његошева бр.2

За члана Управног одбора установе за децу предшколског узраста «Наша младост»
Лапово из реда Савета родитеља, ИМЕНУЈЕ СЕ:
-

Валентина Танасијевић из Лапова, ул.Краља Петра првог бр.55

Члан 3.
Мандат новоименованих чланова траје до истека мандата овог органа управљања
одређеног Одлуком СО Лапово број: 020-148/14-I-04 од 03.09.2014. године.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-212/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
132.
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" број
36/2015), члана 32 тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 и др.) и члана 30. Статута општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр.8/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Лапово на
седници одржаној дана 31.10.2017.године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО
1. Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности општине Лапово.
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности
општине Лапово врше:
- грађевински инспектор
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- комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине
- инспектор за саобраћај
- просветни инспектор.
3. Послови и задаци Комисије су :
- да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које
доставља инспекција;
-да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује
смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности
инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:
1) за услкађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
2) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
3) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег
извештаја о раду инспекција ,
4) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског
надзора;
- да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се
уређују питања инспекцијског надзора;
- да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за
радинспекције, анализира праксу инспекцијаког надзора и заузима ставове у циљу
уједначења поступања инспекције у истом или сличним случајевима према
свимнадзираним субјектима, и објављује те ставове;
- да учествује у анализи потреба за финансирањем, трхничком опремљеношћу и
стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања
инспектора и подноси иницијативе надлежним органима које се односе на финансирање,
техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања
инспектора;
- да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и
допуна;
- да се стара да се на службеној интернет страници општине Лапово објављују
прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;
- да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг
инспекција у надлежности општине Лапово, најкасније у року од 7 радних дана;
- да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини и даје
предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
- да се стара, да на службеној интернет страници општине Лапово објављују
информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о
њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о
њиховим руководиоцима;
- да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на
рад инспекција, који је незадовољан одлуком о притужби;
- да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
- да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.
4. Комисију чине 8 чланова, и то председник, заменик председника и по 3 осталих
чланова и њихових заменика из реда руководилаца и руководилаца задужених
за послове развоја општине Лапово.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води
седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик
председника Комисије.
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5. У Комисију се именују:
- за председника:
председник општине - Бобан Миличић;
- за заменика председника:
заменик председника општине - Мирела Раденковић;
- за чланове:
1) Дејан Стајковић,
2) Иван Шишковић,
3) Зоран Павловић,
-за заменике чланова:
1) Марија Голубовић,
2) Драгана Сталетовић,
3) Зоран Мајски,
6. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутства из тачке 3. став 2.
овог Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе
предлог Општинском већу, односно Скупштини да заузму став поводом овог питања,
односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2. подстав 4. овог Решења Комисија обавља у сарадњи са
задуженима за послове информатике и електронске управе, који обавља стручне послове и
послове Општинске управе, који се односе на успостављање и одржавање информационог
система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.
7. Стручно-техничке и административне послове за комисију обавља Одељење за
урбанизам, имовинско-правне и стамбено комуналне делатности – Одсек за инспекцијске
послове.
8. Комисија, применом овлашћења прописаних законом, усклађује инспекцијски надзор и
врши ккординацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности
општине Лапово, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње општинских
инспектора кроз утврђивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у
поступку вршења заједничког надзора.
9. Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој
потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних
овлашћења.
10. Комисија доноси пословник о свом раду
11. Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Лапово,
обезбеђивање координације и његове сарадње инспекција општине Лапово у утврђивању
планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења
самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима
сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређује државна управа и
локална самоуправа, законом о инспекцијском надзору и посебним законима, нарочито
обухвата међусобно обавештење, размену информација, пружање помоћи и заједничке
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мере и радње од заначаја за инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења
делотвности инспекцијског надзора у надлежности општине Лапово.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује Општинска управа,
усклађује се инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним
пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Лапово, обезбеђивање
координације и његове сарадње инспекција општине Лапово у утврђивању планова
инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или
заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима
сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређује државна управа и
локална самоуправа, законом о инспекцијском надзору и посебним законима, нарочито
обухвата међусобно обавештење, размену информација, пружање помоћи и заједничке
мере и радње од заначаја за инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења
делотвности инспекцијског надзора у надлежности општине Лапово.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује Општинска управа,
усклађује се инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним
пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Лапово.
12. Комисија подноси Скупштини редовне извештаје о раду најмање сваких 90 дана, као и
ванредне извештаје по потреби, редовно их објављује на интернет страници.
Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај нај касније до 31. јануара текуће
године, за претходну годину.
13. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и исто објавити у
„Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" број 36/2015) у члану 12. став 12
прописује да се одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе одређује који
орган, унутрашња организациона јединица или тело координира инспекцијски надзор над
пословима из њихове изворне надлежности.
Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања
и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског
надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности општине Лапово.
Послови и задаци Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Лапово опредељује њен састав, па тако ову комисију чине
руководиоци општине и општинске управе као и чланови општинског већа опредењени за
области комуналних делатности.
У складу са наведеним, образована је и именована Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Лапово, у циљу
делотворнијег и ускађенијег инспекцијског надзора.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-213/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
133.
На основу члана 66. став.10. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Сл.гласник РС», бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-

"Службени гласник Општине Лапово"

01.11.2017.

Број 17- страна 9

одлука УС) и чл. 30. ст.1 тач.9. Статута општине Лапово, („Службени гласник општине
Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана
31.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ЛАПОВУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ
Члан 1.
За члана Стручног актива за развојно планирање у Средњој школи у Лапову,
испред јединице локалне самоуправе, ИМЕНУЈЕ СЕ:
-

Зорица Миличић из Лапова ул. Краља Петра I бр. 62.

Члан 2.
Чланство у Стручном активу за развојно планирање у Средњој школи у
Лапову, испред јединице локалне самоуправе траје до истека школске 2017/2018 године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-166 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
134.
На основу Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Србије бр.,
129/2007, 83/2014- и др.закон и 101/2016-др.закон) члана 146. Закона о планирању и
изградњи (Сл.гласник Републике Србије бр.72/2009, 81/2009-испр., ,64/2010-одлука УС,,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС ,50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 30. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово
бр.8/2012,13/2012, и 3/2013), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана
31.10.2017 године донела је,
ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА, СПОМЕН ПЛОЧА И
СКУЛПТУРНИХ ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се подизање и одржавање споменика и спомен плоча
као и постављање и одржавање скулптурних дела на јавним површинама на територији
општине Лапово, као и услови и начин обезбеђивања средстава за њихово подизање,
односно постављање и одржавање.
Члан 2.
Споменик у смислу ове Одлуке је архитектонско и уметничко дело-фигура,
попрсје, биста, рељеф, спомен плоча, спомен парк, објекат меморијалне архитектуре и
друго спомен обележје, које је подигнуто у спомен на неки догађај или личност значајну за
општину Лапово, националну или светску историју или културу.
Члан 3.
Јавна површина у смислу одредаба ове Одлуке је: сквер, парк, речна обала,
фасада зграде која се налази на регулационој линији улице, односно јавне површине, део
дворишта или парка у склопу комплекса јавног објекта који није ограђен и јавно се
користи.
2. ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
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Члан 4.
Иницијативу за подизање споменика личности или догађају може да покрене
заинтересовано правно или физичко лице,удружење грађана,организација и др.
Иницијатива у писаном облику са образложењем и предлогом за решење –
локацију упућује се Комисији коју образује општинско веће.
Члан 5.
Ради спровођења ове Одлуке општинско веће решењем образује Комисију за
подизање споменика као стручно радно тело.
Комисија има 5 чланова.
У Комисију се именују уметници и стручњаци из области културе и урбанизма и
заслужни грађани.
Актом о образовању Комисије утврђује се састав, задаци, начин обављања
стручно-административних послова и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 6.
Комисија о поднетим иницијативама, а на основу процене могућности
реализације упућује Предлог Већу, које предлаже Скупштини општине доношење Одлуке
о подизању споменика.
Члан 7.
Скупштина општине на предлог Већа и Мишљења Комисије за подизање
споменика доноси и Одлуку о премештању, изузетно о уклањању споменика ако за то
постоје оправдани разлози.
Члан 8.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана завршетка радова поднесе пријаву о
подигнутом споменику Заводу за заштиту споменика културе у Крагујевцу.
Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу сачињава евиденцију подигнутих
споменика поставњених у складу са овом Одлуком.
3. ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 9.
Споменици који су утврђени као културно добро одржавају се по програму
заштите непокретних културних добара.
Члан 10.
Под одржавањем споменика у смислу одредаба ове Одлуке подразумева се: редовно
одржавање чистоће, нега зелених повешина, контрола расвете, поправка прилазне стазе
или пута и по потреби спровођење мера заштите споменика (конзерваторске,
рестаураторске и др.)
Члан 11.
Одржавање споменика и простора око споменика врши надлежно комунално
предузеће.
Мере заштите (конзерваторске, рестаураторске и др.) спроводе се према условима које
утврђује Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу писане пријаве о
физичким и др.оштећењима која се достављају Заводу.
Члан 12.
Општинско Веће на предлог општинске управе може чување и одржавање једног или
више споменика у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе поверити правном
лицу или другој организацији, уз њихову сагласност.
Члан 13.
Сва лица су дужна да чувају споменике и да се према њима односе са дужном
пажњом.
Споменици се не смеју прљати, скрнавити, оштетити или уништити.
Члан 14.
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Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети
или уништи споменик, дужно је да успостави пређашње стање под надзором Завода за
заштиту споменика културе у Крагујевцу, односно надокнади насталу штету у складу са
Законом.
4. НАДЗОР
Члан 15.
Надзор над одржавањем споменика врши Комунална инспекција.
Надзор над извођењем мера техничке заштите, врши Завод за заштиту споменика
културе у Крагујевцу.
5. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 16.
Средства за подизање и одржавање споменика обезбеђују се у буџету општине и на
други начин: прилог, донација и др.
Члан 17.
Правно или физичко лице које обезбеди средства у потпуности или више од 50%
средстава за подизање споменика, има право на уписивање имена на постаменту, поред
споменика или обележавањем на други примерен начин.
6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
ако подигне, премести или уклони споменик супротно одредбама Одлуке (чл. 6 и
7.)
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 15.000,00 динара.
-

Члан 19.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко Лице:
- Ако намерно или из крајње непажње уништи или оштети споменик
- Ако споменик прља или скрнави
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 15.000,00 динара
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном
казном од 25.000,00 динара.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Комисија за подизање споменика може донети Пословник о раду.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику
Општине Лапово.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-214/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
135.
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Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 1.тачка 1. и ст. 3. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 45. став
1.тачка 1. и ст. 2 Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа
„ Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово
бр.13/16) и члана 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник
општине Лапово број 8/12, 13/12 и 3/13), на седници одржаној дана 31.10.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово за период од 2017-2021
године
Члан 1.
Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за период од 2017-2021 године, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на седници
одржаној дана 08.03.2017.године донео под бројем 415.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за
период од 2017-2021 године, садржан је у члану 22. став 1.тачка 1. и ст.3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану 45. став 1.тачка 1.
и став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „
Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово
бр.13/16) и члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник
општине Лапово број 8/12, 13/12 и 3/13) којима је прописано да оснивач, односно
Скупштина општине Лапово даје сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и
развоја јавних предузећа чији је оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 08.03.2017.године донео је Одлуку број 415 о доношењу Средњорочног
плана пословне стратегије и развоја Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“
Лапово за период од 2017-2021 године.
Имајући у виду да је Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово донет у складу са законом и циљевима
оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-215/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетићср.
136.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 1.тачка 1. и ст. 3. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 45. став
1.тачка 1. и ст. 2 Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног
предузећа „ Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник
општине Лапово бр.13/16) и члана 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени
гласник општине Лапово број 8/12, 13/12 и 3/13), на седници одржаној дана
31.10.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
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о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово за период 2017-2027.године
Члан 1.
Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за период 2017-2027.године, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на седници
одржаној дана 08.03.2017.године донео под бројем 416.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за
период 2017-2027.године садржан је у члану 22. став 1.тачка 1. и ст.3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану 45. став 1.тачка 1.
и став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „
Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово
бр.13/16) и члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник
општине Лапово број 8/12, 13/12 и 3/13) којима је прописано да оснивач, односно
Скупштина општине Лапово даје сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и
развоја јавних предузећа чији је оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 08.03.2017.године донео је Одлуку број 416 о доношењу Дугорочног
плана пословне стратегије и развоја Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“
Лапово за период 2017-2027.године.
Имајући у виду да је Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за период 2017-2027.године донет у
складу са законом и циљевима оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-216/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
137.
На основу члана 35. став 7. у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и
члана 30. Статута Општине Лапово (“Службени гласник Општине Лапово”, број 8/12,
13/12 и 3/13), на предлог Општинског већа Општине Лапово, по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове Општине Лапово, бр.350-7/16-02 од 15.09.2017.г., и
Обавештења инвеститора израде ПДР-а, од 08.09.2017.г. , Скупштина Општине Лапово, је
на седници одржаној 31.10.2017. године, донела

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
„Обухват бр.10. Плана генералне регулације за грађевинско подручје Општине
Лапово“
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о изради Плана детаљне регулације „Обухват бр.10.
Плана генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово“, донета на седници
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Скупштине Општине Лапово бр.020-170/16-I-04 од 31.10.2016.г., због одустанка
инвеститора.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Лапово”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-217/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
138.
На основу члана 36. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12,13/12 и 3/13) и члана 53. и 54. Пословника о раду СО Лапово(„Службени
гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15), Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној 31.10.2017. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
НЕ УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “Комплекс станице за снабдевање горивом ТранскопЖабари у Лапову”(„Сл.гласник Општине Лапово“ бр.3/11)
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
Образложење:
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 36. Статута
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12,13/12 и 3/13) којим је
прописано да скупштина општине Лапово одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја одборника, да Одлуке доноси већином гласова присутних одборника,
уколико Законом или Статутом није другачије одређено а одлучује већином гласова од
укупног броја одборника о доношењу Статута Општине, буџета, урбанистичких планова и
давању мишљења о територијалној промени и члана 54. и 55. Пословника о раду СО
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15) којим је прописано да
скупштина одлучује већином гласова присутних одборника уколико законом или статутом
није друкчије одређено а већином гласова од укупног броја одборника одлучује ако се
ради о доношењу и промени Статута општине, доношењу буџета општине и његових
измена и допуна и урбанистичких планова Општине.
Скупштина Општине Лапово на седници одржаној дана 31.10.2017.године, разматрала је
Предлог Одлуке о изради измене и допуне дела плана детаљне регулације “Комплекс
станице за снабдевање горивом Транскоп-Жабари у Лапову”(„Сл.гласник Општине
Лапово“ бр.3/11) и исту није усвојила из разлога што је: ЗА усвајање предлога Одлуке
гласало 4 одборника СО Лапово, ПРОТИВ није било, УЗДРЖАНИХ 1 одборник а 19
одборника нису гласали.
На основу свега изнетог донета је одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-218/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
139.
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На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана 30. Статута
Општине Лапово (“Службени гласник Општине Лапово”, број 8/12, 13/12 и 3/13), на
предлог Општинског већа Општине Лапово, по претходно прибављеном мишљењу
Комисије за планове Скупштине Општине Лапово, бр.351-153/17-02 од 15.09.2017.г.,
мишљења надлежног органа бр.501-39/2017-IV-03 од 26.09.2017.г. и решења одељења за
урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности, општинске управе
Лапово бр.351-153/17-02 од 16.10.2017.г. о потреби израде стратешке процене итицаја на
животну средину наведеног плана, Скупштина Општине Лапово, је на седници одржаној
31.10.2017. године, донела
ОДЛУКУ
О изради плана детаљне регулације Станице за снабдевање горивом „ОМВ Лапово
север“ уз државни пут I А реда број 1А, код стационаже км 688+850 са леве стране у
правцу раста стационаже на територији Општине Лапово
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана детаљне регулације „ОМВ Лапово север“
уз државни пут IА реда број 1А, код стационаже км 688+850 са леве стране у правцу раста
стационаже (у даљем тексту „План“) на територији Лапово у складу са смерницама ППП
инфрaструктурнoг кoридoрa aутoпутa E-75, дeoницa Бeoгрaд-Ниш („Сл.глaсник РС“
бр.69/03 и 121/14) кoд км 688+850, кao и Плaнoм гeнeрaлнe рeгулaциje зa грaђeвинскo
пoдручje Општинe Лaпoвo – пречишћен текст („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/17).
Члан 2.
Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонскоурбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених
садржаја у склопу комплекса и то:
• да се кроз анализу просторних могућности створе плански и правни предуслови за
изградњу у границама постојећег комплекса ССГ.
• дефинисање услова за инфраструктурно опремање и планирање капацитета нове
изградње у складу са потенцијалима у ограничењима простора.
• дефинисање утицаја планиране изградње на природну средину, насељена места у
ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру.
Члан 3.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је подручје којим су
захваћене катастарске парцеле 4369/2, 4379/8 КО Лапово и део 14518 КО Лапово-путна
парцела у дужини која захвата улазну и излазну саобраћајну траку прикључења комплекса
ССГ на државни пут IА реда. Укупна површина овог обухвата је око 8,9 ха.
Граница обухвата је прелиминарна, а коначна граница планског подручја утврдиће
се приликом израде и верификације Нацрта Плана.
Саставни део ове Одлуке је графички приказ са прелиминарном границом обухвата
Плана детаљне регулације.
За потребе израде Плана детаљне регулације, користиће се катастарскотопографски план, оверен од стране РГЗ-СКН Лапово.
Члан 4.
Садржај Плана утврђен је:
• Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
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Правилником о садржини, начину и поступку израде ддокумената просторног и
урганистичког планирања („Сл.гласник РС“,бр. 64/15), а планска решења дата овим
Планом проистичу као разрада основних стратегијских опредељења и смерница
утврђених:
Просторним планом подручја инфрaструктурнoг кoридoрa aутoпутa E-75, дeoницa
Бeoгрaд-Ниш („Сл.глaсник РС“ бр.69/03 и 121/14)
Плaнoм гeнeрaлнe рeгулaциje зa грaђeвинскo пoдручje Општинe Лaпoвo-пречишћен
текст („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/17).

План детаљне регулације садржаће нарочито:
1. Границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
2. Детаљну намену земљишта;
3. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози;
4. Попис парцела и локација за јавне површине, садржаје и објекте;
5. Коридоре и капацитете за јавну саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
6. Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
7. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује
конкурс;
8. Правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
9. Друге елементе значајне за спровођење Плана.
Члан 5.
Инвеститор израде Плана је „ОМВ Србија“ Београд, ул. Омладинских бригада бр.
90а/2, а по овлашћењу инвеститора, обрађивач Плана детаљне регулације је Привредно
друштво „Пројектура“ д.о.о. из Београда, Живојина Жујовића 24.
Рок за израду износи 20 дана за фазу материјала за рани јавни увид, од дана
доношења ове Одлуке и 40 дана за фазу нацрта Плана детаљне регулације, не
урачунавајући време потребно за спровођење законске процедуре.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће предузеће „ОМВ Србија“ д.о.о. Београд,
Омладинских бригада 90а/2. Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне
регулације оквирно износи 1.200.000,00 динара.
Члан 7.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), мишљења надлежног органа бр.501-39/2017IV-03 од 26.09.2017.г. и решења одељења за урбанизам, имовинско-правне и стамбенокомуналне делатности, општинске управе Лапово бр.351-153/17-02 од 16.10.2017.г.,
приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну
средину.
Члан 8.
Материјал и Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни увид и
јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о
начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање
раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 9.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у
аналогном облику и дигиталном облику.
Члан 10.

01.11.2017.

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 17- страна 17

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-219/17-I-04
Председник
Небојша Милетић,ср.
140.
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 („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/2014- др.закон и 101/16) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута
општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13),
Скупштина општине Лапово, на седници 31.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Лапово
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Лапово (у даљем тексту: Kомисија).
У Комисију се именују:
- Дарко Ивковић, за председника,
- Кристина Златковић, за члана,
- Миодраг Ђорђевић, за члана,
- Ивана Јовановић, за члана и
- Бобан Крстић, за члана
За секретара Комисије именује се Зорица Миличић, дипл.правник.
Комисија се именује на период од 3 године.
Задатак Комисије је спровођење јавног конкурса за избор директора у складу са
Законом о јавним предузећима, Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа и Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово.
Комисија има право на накнаду за свој рад која ће се утврдити посебним решењем
председника општине.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр.020-99/13-I-04 од
06.06.2013.године, Решење бр.020-113/13-I-04 од 21.06.2013.год. и Решење број 020134/15-I-04 од 13.07.2015. године
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Лапово».

Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 34. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) којим је прописано да Комисију за
спровођење конкурса јединице локалне самоуправе која, има пет чланова, од којих је један
председник и да је образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе одређен
као надлежан за именовање директора и члану 36. став 1. тачка 9. Статута општине
Лапово, („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), којим је прописано
да Скупштина општине Лапово, 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;
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Разлог за доношење овог Решење јесте доношење Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр. 15/16) чијим ступањем на снагу, престао је да важи Закон о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и
44/14 - др. закон) и Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16) .
На основу наведеног доноси се Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-220/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
141.
На основу члана 30. и 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,
број 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 31.10.2017. године, донела је
О Д Л УКУ
О ангажовању сталног судског вештака за економско-финансијску област ради
контроле наменског и законитог трошења финансијских средстава додељених
буџетском кориснику –Дому здравља Лапово за период од 2015. године до 2017.
године.
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се ангажовање сталног судског вештака за економскофинансијску област ради контроле наменског и законитог трошења финансијских
средстава додељених буџетском кориснику –Дому здравља Лапово за период од 2015.
године до 2017. године.
Члан 2.
Ангажовање и висина накнаде за рад сталног судског вештака биће регулисана
посебним Уговором који ће закључити председник општине Лапово и изабрани вештак.
Члан 3.
Вештак ће контролу обавити до краја године и извештај о томе доставити
Председнику општине Лапово. Извештај о контроли председник општине Лапово ће
доставити одборницима Скупштине општине Лапово на наредној седници.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-221/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
142.
На основу члана 13. и чл.14. ст.1, 4. и 5. Закона о локалним изборима («Сл.гласник
РС», бр. 129/07, 54/11, Одлука Уставног суда бр. 34/2010) и члана 30. Статута Општине
Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина
Општине Лапово, на седници одржаној дана 31.10.2017 године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
I Разрешава се председник општинске изборне комисије:
- Марко Миличић, (Колиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ), дипл. правник из
Лапова, ул. Танаска Рајића бр.22.
II За председника општинске изборне комисије у сталном саставу именује се :
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Милица Исаковић (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ) дипл. правник из Лапова,
ул.Танаска Рајића бр. 8
III - Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду, у року од 24 часа од
дана доношења овог решења
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-222/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
143.
На основу чл.42. ст.2. Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС” бр. 11/09, 92/11 и
93/12), чл.10. ст.4. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(“Сл.гласник РС” бр. 98/10) и чл.3. Одлуке о образовањуШтаба за ванредне ситуације
општине Лапово (“Сл.гласник општине Лапово”), Скупштина општине Лапово на седници
одржаној 31.10.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА И ЧЛАНОВА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
-

Члан 1.
У Штаб за ванредне ситуације за територију општине Лапово, на предлог
Председника општине именују се:
Уместо БОБАНА МИЛИЧИЋА из Лапова, ул. Косовских јунака 25:
• НЕБОЈША МИЛЕТИЋ из Лапова, ул. Краља Петра I 17/9- Председник Скупштине
општине Лапово
• Уместо СРЂАНА МУЈКОВИЋА из Лапова, ул. Краља Милутина 6
• ДЕЈАН КОЈАНИЋ из Лапова, ул. Кајмакчаланска 12- Заменик Председника
Скупштине општине Лапово
• Уместо ВЕСНЕ СТАНОЈЕВИЋ из Лапова, ул. Војаводе Живојина Мишића бр.24
• МАРИЈА МУЈКОВИЋ из Лапова, ул. Краља Милутина 6- Директорка Дома здравља
Лапово из Лапова
Члан 2.
У свему осталом Решење о именовању заменика, начелника и чланова Штаба за
ванредне ситуације за територију Лапово бр. 020-113/16-I-04 од 25.07.2016. године
(“Сл.гласник општине Лапово”12/16) остаје непромењено.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Лапово”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-223/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
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С А Д Р Ж А Ј
Ред.
број
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

15
16

17

АКТИ СКУПШТИНЕ

Одлукa о престанку мандата одборнику Ивану Шишковићу.
Одлукa о потврђивању мандата одборника СО ради попуне упражњених
одборничких места.
Одлукa о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за
период јануар-септембар 2017.године
Одлукa о промени Статута општине Лапово.
Одлукa о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине
Лапово за 2017.годину.
Одлукa о замени чланова Управног одбора Установе за децу предшколског
узраста „Наша младост“ из реда Локалне самоуправе и реда Савета родитеља.
Решењe о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности општине Лапово.
Решењe о именовању члана Стручног актива за развојно планирање у Средњој
школи у Лапову за школску 2017/2018 годину.
Одлуке о подизању и одржавању споменика ,спомен плоча и скулптурних дела
на територији општине Лапово.
Одлукa о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“Лапово за период 20172021.године
Одлукa о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“Лапово за период 20172027.године
Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације
„Обухват бр.10Плана генералне регулације за грађевинско подручје Општине
Лапово“.
Одлука о не усвајању Предлога одлуке о изради измене и допуне дела плана
детаљне регулације „Комплекс станице за снабдевање горивом ТранскопЖабари у Лапову“
Одлука о изради плана детаљне регулације Станице за снабдевање горивом
“ОМВ Лапово север“ уз државни пут I А реда број 1А, код стационаже км 688850 са леве стране у правцу раста стационаже на територији Општине Лапово.
Решење о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово.
Одлука о ангажовању сталног судског вештака за економско-финансијску
област ради контроле наменског и законитог трошења финансијских средстава
додељених буџетском кориснику-Дому здравља Лапово за период од 20152017.године.
Одлука о замени председника општинске изборне комисије општине Лапово

18 Решење о измени решења о именовању начелника,заменика и чланова штаба за

ванредне ситуације за територију општине Лапово.
Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева
бр. 18
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 853-159
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800

стр.
Бр.
1.
1.
2.
2.
3.

4.
5.
9.
9.
12.

13.

14.

14.

15.

17.
18.

19.
19.

