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29. 
На основу чл. 56. Статута општине 
Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 3/01) Извршни одбор 
Скупштине општине Лапово на 
седници одржаној 13. 03. 2003. год. 
донео је следећу 
 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
 
 
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ грађанима, 
институцијама, предузећима, свим 
организацијама, удружењима, 
максимално поштовање Одлуке вд. 
Председника Републике Србије о 
увођењу ванредних мера на подручју 
Републике Србије и спровођење исте на 
подручју  наше општине а посебно;  
- нормално  организовање  и  извршење  
  радне обавезе; 
- забрана   јавних   скупова  а  посебно  
  политичке активности, синдикалних 
  организација и удружења; 
- нормалан   рад   органа  локалне  
  самоуправе  и  других  државних  
  органа; 
- максимална  сарадња   грађана   са  
  органима полиције и војске Србије 
  и Црне Горе; 
- повећана будност полиције у заштити  
  виталних објеката на подручју   
  општине   (зграда oпштине,   
  железнички чвор, постројења  
  електротистрибуције, поште,  
  водовода) и др. 

 
 
- код установа и предузећа анимирати  
  службе обезбеђења; 
- наређује  се  грађанима  да  у  случају   
  сазнања о било каквим појединостима  
  о  сумњивим   лицима  да  су обавезни  
  да  сазнања  пријаве  Полицијској  
  станици. 
 
2. Ова наредба је донета у циљу 
спровођења Одлуке вршиоца дужности  
Председника Републике Србије о 
увођењу ванредних мера на територији 
Републике Србије поводом убиства 
председника Владе Републике Србије 
Др. Зорана Ђинђића а ради заштите 
слободе и права човека и грађанина, 
очувања безбедности и имовине 
грађана и уставног поретка наше 
Републике. 
 
3. Наредба ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику   општине Лапово". 
 
 
 
ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-88/03-03 

 
      
  ПРЕДСЕДНИК 
      Боривоје  Јеленковић,с.р. 
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