
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   X       БРОЈ   2.    ЛАПОВО,    24. 04.  2004. год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  ДИН. 
204. 
Скупштина општине Лапово, на основу члана 79., 83. и 86. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» бр. 9/02) и члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
3/01), на седници одржаној 15. 03.  2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним таксама на територији општине Лапово («Службени гласник општине 

Лапово» бр. 1/03), у Таксеној тарифи, Тарифног броја 1. после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која 
гласи: 

 «4. За коришћење такси стајалишта у току рада такси превозника, утврђује се такса у дневном 
износу од 5,00 (пет) динара по једном возилу.» 

Члан 2. 
У Напомени Тарифног броја 1. додаје се нов став који гласи: 

«Такса из тачке 4. наплаћује се приликом издавања и овере такси дозволе, једном годишње у 
Општинској управи Лапово, Одељење за општу управу, привреду, финансије и друштвене делатности». 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-83/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК  
                                        Милош Здравковић,с.р. 
205. 
Скупштина општине Лапово,на основу чл.4 и 9 Закона о финансирању политичких странака 
(Сл.гласник Републике Србије број 72/03 и 75 /03 ) члана 33 Статута Општине Лапово (Сл.гласник 
општине Лапово бр.3/01) на седници одржаној дана 15. 03. 2004. год. донела је следећу 
 

О Д Л У К У 
О финасирању политичких странака и трошкова изборне кампање 

1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин финасирања редовног рада регистрованих политичких странака чији су 
кандидати изабрани за одборнике општине Лапова, као и начин финансирања трошкова изборне 
кампање подносиоца изборних листа за одборнике Скупшине општине Лапова и предлагача кандидата 
за председника општине. 

Члан 2 
Средства за финансирање рада, односно трошкова изборне кампање утврђена чланом 1. ове Одлуке 
обезбеђују се у буџету општине Лапово. 

II ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА  ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 
Члан 3. 

Средства за редован рад регистрованих политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике 
општине Лапово обезбеђују се у буџету општине Лапово у висини 0,1 % буџета (умањеног за трансфере 
од других нивоа власти). 
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Члан 4 



Средства из члана 3. ове одлуке, у висини од 30 % распоређују се у једнаким износима политичким 
странкама које имају одборнике у Скупштини општине Лапово,а остатак средстава (70 %) сразмерно 
броју одборничких места. 

Члан 5 
Орган управе надлежан за послове буџета и финансија (у даљем тексту: надлежни орган) средства  
утврђена чланом 3 и 4 ове одлуке преноси политичким странкама сваког месеца, до десетог у месецу  за 
предходни месец. 
Надлежни орган, пренос средстава утврђених чланом 3. и 4. ове Одлуке, врши  на основу извештаја 
председника општинских одбора политичких странака, и доставља га надлежном органу, најкасније до 
петог у месецу за предходни месец. 
Извештај из става 2 овог члана обавезно садржи: 
-називе политичких странака чији су чланови одборници Скупштине општине Лапово 
-број одборника сваке странке која је заступљена у Скупштини општине Лапово 
-бројеве рачуна односно подрачуна организационих облика политичких странака,на које у складу са 
актима политичке странке треба извршити пренос средстава,као и податке који се односе на промену 
рачуна,односно подрачуна. 
Одборник коме престане чланство у политичкој странци која га је предложила за одборника,дужан је 
без одлагања,о насталој промени обавести секретара СО Лапово.. 
Обавештење из става 5 овог члана секретар СО Лапово ће доставити надлежном органу. 
Уколико председници општинских одбора не доставе извештај у роковима из става 3 овог члана 
надлежни орган ће пренос средстава вршити  на основу последњег извештаја. 

III ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 
Члан 6. 

Под трошковима изборне кампање у смислу ове одлуке подразумевају се трошкови који се односе на 
активности у току изборне кампање,односно за плакате, огласе, емисије на радију, телевизији и другим 
медијима,рекламне спотове, публикације и друге са овим везане активности у периоду од расписивања 
избора до дана одржавања избора. 

Члан 7. 
Средства за обезбеђење трошкова изборне кампање, подносиоца изборних листа за одборнике 
Скупштине општине Лапово и предлагача кандидата за председника општине обезбеђују се у буџету 
општине Лапово у години у којој се одржавају редовни локални избори, у висини 0,05% буџета 
општине (умањеној за трансфере од других нивоа власти) за годину за коју се буџет доноси. 
У случају одржавања ванредних избора, надлежни органи су дужни да обезбеде средства предвиђена 
ставом 1 овог члана за трошкове изборне кампање. 

Члан 8. 
Средства утврђена чланом 7 ове одлуке расподељују тако што се: 
-средства у висини од 20% распоређују се у једнаким износима подносиоцима проглашених изборних 
листа за одборнике Скупштине општине, односно предлагачима за председника општине у року од 10 
дана од дана проглашења изборне листе,односно утврђивања листе кандидата. 
- а преостали део средстава у висини од 80 % додељује се подносиоцима изборних листа које су 
освојиле мандате, сразмерно броју освојених мандата,односно предлагачу кандидата за председника 
општине који је освојио мандат,у року од десет дана од дана проглашења изборних резултата. 

Члан 9. 
Распоред средстава на начин утврђен чланом 8 ове одлуке обавља надлежни орган на основу аката 
Општинске изборне комисије о проглашењу изборне листе,утврђивањулисте кандидата за председника 
општине,односно проглашењу изборних резултата 
Општинска изборна комисија ће у року од пет дана од дана проглашења изборне листе,утврђивања 
листе кандидата за председника општине, односно проглашења изборних резултата,доставити податке 
из става 1 овог члана надлежном органу. 
Ако средства исплаћена по основу одредбе става 1. овог члана премашују износ средстава утрошених за 
изборну кампању до дана одржавања избора.разлика мора бити враћена буџету општине у року од десет 
дана од дана исплате. 
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Члан 10. 



Средства намењена за финансирање трошкова изборне кампање уплаћују се на посебан рачун 
подносиоца изборне листе за одборнике Скупштине општине, односно предлагача за председника 
општине, у складу са Законом. 
Подносилац изборне листе за одборнике Скупштине општине Лапово, односно предлагач кандидата за 
председника општине ће најкасније у року од пет дана од дана проглашења изборне листе, односно 
утврђивања листе кандидата за председника општине доставити надлежном органу број посебног 
рачуна из става 1. овог члана на који ће се извршити уплата средстава која му у складу са Законом и 
овом Одлуком припадају. 

Члан 11. 
Подносилац проглашене изборне листе, односно предлагач кандидата именује лице које је одговорно за 
законито прикупљање и наменско  трошење средстава за финансирање изборне кампање издвојених из 
буџета општине и за подношење извештаја. 
Потпис одговорног лица из става 1. овог члана депонује се код банке код које је отворен рачун из члана 
10. ове Одлуке. 

Члан 12. 
Подносилац проглашене изборне листе за одборнике, односно предлагач кандидата за председника 
општине дужан је да у року од од три дана од дана одржавања избора  средства по основу одредби 
члана 8. ове Одлуке Општинској изборној комисији (у даљем тексту: Комисија) поднесе извештај о 
висини и структури утрошених  средстава за изборну кампању. 
Образац извештаја из става 1. овог члана ближе уређује орган за послове буџета и финансија. 
Проверу података наведених у извештају из става 1. овог члана обавља Комисија у року од три дана од 
дана његовог пријема. За обављање појединих послова провере Комисија ће ангажовати надлежан орган 
за послове буџета и финансија. 
Ако Комисија по извршеној провери утврди  да средства исплаћена по основу  одредба члана 8. ове 
Одлуке, премашују износ средстава утрошених за изборну кампању до дана одржавања избора, разлика  
мора бити враћена буџету Општине у року од три дана од дана пријема обавештења Комисије о обавези 
повраћаја средстава, а најкасније у року од (5) десет дана.   

4. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13 

Новчаном казном од 1.000.00 до 100.000 динара казниће се политичка странка ако  не поднесе извештај 
у складу са одредбама члана 12. ове Одлуке 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице из члана 11. ове Одлуке новчаном 
казном од 50 до 5000 динара. 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине 
Лапово»  а примењиваће се од 1.01.2004.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-82/04-04 

                             ПРЕДСЕДНИК 
                                     Милош Здравковић,с.р. 
206. 
На основу члана 2. став 2. Закона о матичним књигама («Сл. гласник СРС» бр. 15/90 и «Сл. гласник РС» 
бр. 57/03) и чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  МАТИЧНОМ ПОДРУЧЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 
Одређује се матично подручје Лапово за насељено место Лапово за које се воде матичне књиге рођених, 
матичне књиге венчаних, матичне књиге умрлих и евиденција држављана. 
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Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу након објављивања у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-84/04-04 



 

 ПРЕДСЕДНИК 
                      Милош Здравковић,с.р. 

207. 
На основу чл. 7. Одлуке о установљењу признања и награда општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 1/2002), чл. 33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 3/01), Скупштина општине Лапово на седници одржаној  15. 03. 2004. год. донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 
Поводом Дана општине Лапово 17. марта, а за изузетне постигнуте успехе и стваралачки допринос 
додељује се ПЛАКЕТА СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ ОПШТИНЕ ЛАПОВО из области: 
културе и књижевности - др. Драгољубу Милановићу и Милану Милетићу 
привреда – «ДУГА» 
спорта – Марини Петровић 
хуманитарних акција – донаторство – USAID – VOCA  и Јужно Моравски регион 
сарадње и остало -  ЈЖТП Београд 

Члан 2. 
ПЛАКЕТА СА СРЕДЊИМ ГРБОМ ОПШТИНЕ ЛАПОВО додељује се из области: 
Привреде – «СОМИЛ»  
пољопривреде и сточарство – Радосав Спасојевић 
образовања – Загорка  Симић 
спорта – Шах клуб  "Локомотива" Лапово и  Ђурић Богдан 
сарадње и остало – Институт за заштиту здравља Крагујевац 
информисање -  «Вечерње новости» 

Члан 3. 
ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ ЛАПОВО дедељује се из области: 
културе и књижевности – Влајку Савићу и Топлици Бранковић 
пољопривреде и сточарство – Жарку Грбовићу, Славољубу Бранковићу и Радославу Мујковићу 
спорта – Фудбалском клубу «Локомотива» Лапово 
хуманитарне акције – донаторство - ISOVER 
сарадње и остало – ПЗП, «Миљковом Манастиру», Малиши Миленковићу, Милутину Матићу 
информисања – «Глас Лапова», РТК и К9 Крагујевац 
развој локалне самоуправе – први сазив Скупштине општине Лапово: Здравковић Милутин, 
Танасковић Милутин, Томић Зоран, Милановић Милан, Лилчић Момчило, Јоцић Радован, Голубовић 
Олга, Солунац Радомир, Ракић Томислав, Исаковић Милан, Мићаковић Слободан, Тошић Снежана, 
Милосављевић Милан, Солунац Славољуб, Јаковљевић Мирослав, Танасковић Горан, Поповић 
Живорад, Златковић Владета, Крстић Љутица и Младеновић Миомир. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-77/04-03 

           
ПРЕДСЕДНИК 

                    Милош  Здравковић,с.р. 
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208. 
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» бр. 46/91, 53/93, 16/97 и 
42/98), чл. 21. Закона о поступању са отпадним материјама («Сл. гласник РС» бр. 25/96), чл. 18. став 1. 
тачка 4. Закона о локалној самоуправи   («Сл. гласник РС» бр. 9/02) и чл. 33. Статута општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), Скупштина општине Лапово на седници одржаној  20. 
04. 2004. год.донела је 
 



О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о одржавању чистоће  («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/03) у члану 34. брише се 
тачка и додају речи: «и комуналну инспекцију». 

Члан 2. 
У члан 38. став 1. додају се тачке «10» и  «11» које гласе: 
«10. не поступи према усвојеном Програму из чл. 10. и 12. ове Одлуке». 
«11. не достави Програм на усвајање најдаље у року назначеном у чл. 10. и 12. ове Одлуке». 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-121/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                              Милош Здравковић,с.р. 
209. 
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» бр. 46/91, 53/93, 16/97 и 
42/98), чл. 21. Закона о поступању са отпадним материјама («Сл. гласник РС» бр. 25/96), чл. 18. став 1. 
тачка 4. Закона о локалној самоуправи   («Сл. гласник РС» бр. 9/02) и чл. 33. Статута општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), Скупштина општине Лапово на седници одржаној  20. 
04. 2004. год.донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И 

КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одржавању чистоће и комуналној хигијени   («Службени гласник општине Лапово» бр. 
2/98) у члану 6. Одлуке после тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: «власници односно корисници 
индивидуалних поседа кроз који пролази Липарски и Казански поток дужни су да очисте и 
одржавају водоток у делу који пролази кроз њихов посед или да дозволи овлашћеном органу да 
изврши чишћење». 

Члан 2. 
У члану 23. став 3. Одлуке брише се «са одобрењем надлежног општинског органа». 

Члан 3. 
У члану 24. у ставу 1. Одлуке брише се тачка и додаје: «ако услови у дворишту то дозвољавају». 

Члан 4. 
У члану 38. став 1. иза речи «објектима» брише се тачка и додају речи: «уз претходно обавештавање 
надлежне инспекције о истом». У Ставу 2. на крају се брише тачка и додају речи: «и о истом обавестити 
комуналну инспекцију». 

Члан 5. 
У члану 77. у ставу 1. речи «у износу од «500 – 2.500.00» динара мењају се и гласе: «10.000,00 – 
100.000,00 динара»; а у  ставу 2. речи «у износу од 200 – 500» мењају се и гласе: «у износу од 2.000,00 
– 5.000,00 дин.». 

Члан 6. 
У члану 78. у ставу 1. речи «у износу од «500 – 2.500.00» динара мењају се и гласе: «10.000,00 – 
100.000,00 динара»; а у  ставу 2. речи «у износу од 200 – 500» мењају се и гласе: «у износу од 2.000,00 
– 5.000,00 дин.». 
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Члан 7. 
У члану 79. у ставу 1. речи «у износу од «500 – 2.500.00» динара мењају се и гласе: «10.000,00 – 
100.000,00 динара»; а у  ставу 2. речи «у износу од 200 – 500» мењају се и гласе: «у износу од 2.000,00 
– 5.000,00 дин.». 

Члан 8. 
У члану 80. у ставу 1. речи «у износу од «150-400» динара мењају се и гласе: «1.000,00 – 2.000,00 
динара». 
У члану 80. у  ставу 1. после тачке 23. додају се тачке: 24., 25. и 26. које гласе: 
« 24. ако поступи супротно члану 23. став 3.» 



« 25. ако поступи супротно члану 24. став 1.»  
« 26. ако поступи супротно тачки  5. или 6. ове Одлуке».  

Члан 9. 
У члан 81. став 1. Речи «100,00динара»: мењају се и гласе: «300,00 дин.».  

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-122/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                 Милош Здравковић,с.р. 
210. 
На основу члана 4. Закона о путевима («Сл. гласник РС» бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 42/98), чл. 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник СРС» бр. 53/82, 15/84, 5/86 и 21/90) и  («Сл. 
гласник РС» бр. 28/91, 53/93, 67/93 и 48/94) и чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник 
општине Лапово» бр. 3/01), Скупштина општине Лапово на седници одржаној  20. 04. 2004. год.донела 
је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ И УРЕЂЕЊУ 

САОБРАЋАЈА НА ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 
У Одлуци о коришћењу и уређењу саобраћаја на јавним и некатегорисаним путевима на територији 
општине Лапово («Општински службени гласник» бр. 21/92) у члану 57. став 1. после тачке 8. додају се 
тачке 9. и 10. које гласе: 
«9. на обележеном пешачком прелазу и на удаљености мањој од 5 м од тог прелаза. 
10.на месту на коме би паркирано возило онемогућило приступ другом возилу ради паркирања 
или излазак већ паркираном возилу.» 

Члан 2. 
У члан 72. став 1. после речи «се граничи са» додају се речи «локалним и некатегорисаним путевима 
и улицама у насељу». 

Члан 3. 
У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о коришћењу и уређењу саобраћаја на јавним и 
некатегорисаним путевима на територији општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
3/99) у чл. 14. став 1. тачка 8. после речи: «поред» додају се речи: «локалног и». 
После става 4. додаје се став 5. који гласи: «новчаном казном од 600,00 дин. казниће се физичко лице 
а новчаном казном од 5.000,00 дин. правно лице, на лицу места од стране инспектора за локалне и 
некатегорисане путеве због непоступања по одредбама ове Одлуке». 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-123/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                            Милош Здравковић,с.р. 
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211. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 20. 04. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
Прихвата се иницијатива о братимљењу општине Лапово са општином Ковачица. 

Члан 2. 
Овлашћујесе Милош Здравковић, председник Скупштине општине Лапово да потпише Акт о 
братимљењу којим ће се ближе регулисати међусобна сарадња општине Лапово и општине Ковачица. 

Члан 3. 
Скупштина општине Лапово и Скупштина општине Ковачица даће сагласност на Акт о братимљењу. 



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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-126/04-03 

      ПРЕДСЕДНИК 
                                Милош  Здравковић,с.р. 

212. 
На основу члана 2. став 5. Закона о окупљању грађана («Сл. гласник РС» бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94) 
на основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана  20. 04. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ СКУПОВА 

 

Члан 1. 
За одржавање јавних скупова одређује се јавни простор  

- простор испред Скупштине општине Лапово. 
Члан 2. 

Јавни скуп се не може одржавати испред Скупштине СО Лапово непосредно пре и у време њеног 
заседања. 

Члан 3. 
Пријаву за одржавање јавног скупа може поднети свако физичко, односно правно лице у даљем тексту 
(сазивач). 
Пријава се подноси Министарству унутрашњих послова – Полицијској станици Лапово, најкасније 48 
сати пре времена за које је јавни скуп заказан. 
Копију пријаве сазивача истовремено доставља и надлежном органу управе. 

Члан 4. 
За одржавање јавног скупа на простору из члана 1. ове одлуке сазивач је обавезан да уз пријаву за 
одржавање јавног скупа поднесе доказ о томе да је уплатио средства на име обезбеђења трошкова 
насталих привременом изменом режима саобраћаја и других трошкова насталих ванредним обављањем 
комуналних услуга (кауција). 
Уплата кауције се врши у корист жиро рачуна ЈКСП «Морава» Лапово  број: 260-0036010006390-54  у 
висини од 10.000,00 динара. 
Наведени износ ускађује се сваког месеца у складу са идексом раста цена на мало за претходни месец. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-124/04-03 

 

        ПРЕДСЕДНИК 
                          Милош Здравковић,с.р. 
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213. 
На основу члана  30. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 9/2002) и чл. 33.  тач. 1. 
Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) Скупштина општине Лапово, 
на седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. доноси 

 

О  Д  Л  У   К  У 
О ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 
У  члану 33. у тачки 27. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), после 
речи: «оснивач»  а  испред речи «и даје»  додају се речи: «даје сагласност на именовање и разрешење 
директора Установе за децу» 

Члан 2. 
У свему осталом остају да важе одредбе Статута општине Лапово  ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 3/01). 



Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине Лапово”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-120/04-03                                                                

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                         Милош Здравковић,с.р. 
214. 
На основу члана   33.  Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. доноси 

 

О  Д  Л  У   К  У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И  
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ  САСТАВУ  

И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 

Члан 1. 
У  Одлуци о именовању председника, секретара и чланова Општинске изборне комисије у сталном 
саставу и њихових заменика («Службени гласник општине Лапово» бр. 6/02) чл. 1. став 2. мења се и 
гласи: 
 «За заменика председника Општинске изборне комисије именује се дипломирани  
              правник ТОШИЋ МИЛОРАД  из  Лапова» 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине Лапово”.                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-125/04-03                                                                 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               Милош Здравковић,с.р. 
215. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово (“Сл.гласник општине Лапово”, број 3/01), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној  20. 04. 2004.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИХВАТАЊУ СТУДИЈЕ ИЗБОРА ЛОКАЦИЈЕ КОМУНАЛНО-САНИТАРНЕ 
ДЕПОНИЈЕ ОПШТИНА БАТОЧИНА, ВЕЛИКА ПЛАНА, ЛАПОВО И РАЧА 

 

Члан 1. 
Прихвата се Студија избора локације комунално-санитарне депоније општина: Баточина, Велика Плана, 
Лапово и Рача – радна верзија (у даљем тексту: Студија) коју је израдило Предузеће за грађевинарство, 
производњу, инжењеринг и трговину д.о.о. МП-ВЕЛИКА МОРАВА” Београд.. 

Члан 2. 
Као место за изградњу комунално-санитарне депоније одређује се локација у потезу “Кленовац. 
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Члан 3. 
У циљу приступања изградње заједничке комунално-санитарне депоније, у складу са законским 
одредбама, започети поступак на изради потребне пројектне документације – идејног пројекта и главног 
пројекта. 
За носиоца послова на изради пројектне документације из става 1. овог члана одређује се Скупштина 
општине Рача. 

Члан 4. 
Трошкови израде пројектне документације из члана 3. ове Одлуке, обезбедиће сразмерно општина 
Баточина, Велика Плана, Лапово и Рача (у даљем тексту: општине учеснице) са уделом од по ¼. 

Члан 5. 
У року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке, општине учеснице донеће акт о оснивању заједничког 
јавног предузећа за одстрањивање отпадака и смећа. 
За носиоца послова на изради акта из става 1. овог члана одређује се Скупштина општине Велика 
Плана. 

Члан 6. 



Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Лапово”, 
а примењиваће се од дана доношења ове Одлуке од стране свих општина учесница. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-117/04-03                                                               

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                             Милош Здравковић,с.р. 
216. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 20. 04. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
Враћа се ранијим власницима национализоване имовине ЗЛАТКОВИЋ СЛОБОДАНУ из Лапова, ул. 
Јелене Ћетковић бр. 6 локал «ЗВЕЗДА» у ул. Краља Петра I бр. 14 и МУЈКОВИЋ БРАНИСЛАВУ, из 
Лапова ул. Краља Петра I бр. 34 локал «9. ОКТОБАР» у ул. Краља Петра I бр. 34, уступљени АД 
«Партизан» Лапово решењем Скупштине општине Баточина бр. 03-6239/65. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у («Службеном гласнику општине Лапово». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-109/04-03 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                           Милош  Здравковић,с.р. 

217. 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
На седници Скупштине општине Лапово одржаној 20. 04. 2004. год. одборници Скупштине општине 
одлучили су да се свим ранијим власницима национализоване непокретне имовине изврши повраћај 
имовине где год за то постоје услови како би се исправиле неправде према ранијим власницима. 
Позивамо вас да вратите општини Лапово национализовану непокретну имовину чији сте корисник, 
како би она могла извршити повраћај исте ранијим власницима. 
 
          ПРЕДСЕДНИК 
                Милош Здравковић,с.р. 
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218. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 15. 03. 2004. год. донела је 
 

З А К Љ У Ч А  К 
 

Члан 1. 
Да се изврши поправка локалног пута од надвожњака у Варош Лапову до «Бетоњерке» ГИК-а «1 Мај» у 
Лапову. 

Члан 2. 
Прибавити сву потребну документацију за регулисање пролаза испод моста поред банкине реке 
Лепенице у V реону. 

Члан 3. 
Приступити крпљењу дела улице Ратника Солунског фронта до Вртића. 

Члан 4. 
Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-81/04-03 



          ПРЕДСЕДНИК 
                                 Милош  Здравковић,с.р. 

219. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА се Извештај о раду са финансијским извештајем за 2003. год. ОШ «Светозар Марковић» 
Лапово. 
2. Текст извештаја чини саставни део овог решења. 
3. Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-67/04-03 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
         Милош Здравковић,с.р. 

220. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА се Извештај о раду са финансијским извештајем за 2003. год. Установе за децу «Наша 
младост» Лапово 
2. Текст извештаја чини саставни део овог решења. 
3. Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-70/04-03 

 

       ПРЕДСЕДНИК 
         Милош Здравковић,с.р. 

221. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА се Извештај о раду са финансијским извештајем за 2003. год. Средње школе Лапово. 
2. Текст Извештаја чини саставни део овог решења.. 
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3. Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-72/04-03 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
         Милош Здравковић,с.р. 

222. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА се Извештај о раду Општинске управе Лапово за 2003. годину. 
2. Текст извештаја чини саставни део овог решења. 
3. Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-79/04-03 

 

ПРЕДСЕДНИК 
             Милош Здравковић,с.р. 



223. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА се Извештај наплаћених прихода и извршених расхода Буцета општине Лапово за 2003. год. 
2. Саставни део овог решења чини Преглед наплаћених прихода и извршених расхода буџета 
општине Лапово за 2003. годину.  
3. Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-88/04-03 

 

ПРЕДСЕДНИК 
             Милош Здравковић,с.р. 

224. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15. 03.  2004. год., донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА се Информација  Полицијске станице Лапово о безбедносној ситуацији у општини Лапово 
за период јануар – март 2004. год. 
2.  Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-87/04-03 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                  Милош Здравковић,с.р. 

225. 
       На основу члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.9/02), Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.9/02), члана 7. Одлуке о буџету општине Лапово за 
2004.годину (“Службени гласник општине Лапово”, бр.8/03) и члана 56. Статута општине Лапово 
(“Службени гласник општине Лапово”, бр.3/01), на седници Извршног одбора Скупштине општине 
Лапово, одржаној 08. 04. 2004.године, донео је 
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Р  Е Ш  Е  Њ  Е 
О ОДОБРЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

ПЕРИОД АПРИЛ – ЈУН 2004. ГОДИНЕ 
 

1. ОДОБРАВА СЕ тромесечни план финансирања по Одлуци  о буџету општине Лапово за 
2004.годину, а за период  Април – Јун 2004.године, са: 

- УКУПНИ ПРИХОДИ…………………………………...……… 13.897.400.00 дин. 
- УКУПНИ РАСХОДИ-РАСПОРЕД ПРИХОДА………….….. 13.897.400.00 дин. 
      и износи 22% од буџета за 2004. годину 

2. За покриће расхода по овом тромесечном плану, служиће средства редовних јавних прихода, а у 
случају недостатака истих извршиће се позајмица из средстава сталне буџетске резерве. 

3. Средства по овом финансијском плану исплаћиваће се за директног буџетског корисника, са жиро 
рачуна буџета  а преносиће се индиректним и осталим корисницима буџета на њихове рачуне и исти 
могу стварати обавезе до висине одобрених средстава по позицијама. 

4. Табеларни део прихода и распореда прихода по позицијама и буџетским корисницима саставни је 
део овог решења и представљају тромесечне апропријације које ће се извршавати у једнаким 
месечним износима. О одобреним апропријацијама обавестити буџетске кориснике. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01. априла 2004. године и објавиће се 
у «Службеном гласнику општине Лапово». 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-106/04-03 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     Боривоје Јеленковић,с.р. 



226. 
На основу чл. 56. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 08. 04. 2004. године, донео је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на продужење Уговора о пословно-техничкој сарадњи са РТК-а   
Крагујевац за 2004. годину. 
2. Овлашћује се Председник Извршног одбора да са РТК-а Крагујевац закључи Уговор 
о пословно-техничкој сарадњи. 
3. Решење објавити у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-108/04-03 

ПРЕДСЕДНИК 
                   Боривоје  Јеленковић,с.р. 

227. 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово, на основу чл. 56. Статута општине Лапово ("Службени 
гласник општине Лапово" бр. 3/01), на седници од 08. 04. 2004. год. донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I  -  ОДОБРАВА СЕ месечна накнада ПАВЛОВИЋ МИЛОСАВУ и ПАВЛОВИЋ ДАНИЦИ  из Лапова, 
који раде на пословима противградне заштите на територији општине Лапово а због општег интереса,  у 
месечном износу од по 2.000,00 динара нето месечно. 
II  -  Овлашћује се председник Извршног одбора да са наведеним лицима закључи уговоре за период од 
15. 04. 2004. до 15. 10. 2004. године 
III -  Решење објавити у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-97/04-03 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                              Боривоје  Јеленковић,с.р. 
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228. 
На основу чл. 56. Статута Скупштине општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), 
а у вези Решења о именовању  Комисије за планове у  општини Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 4/03), Извршни одбор Скупштине општине Лапово на седници одржаној  08. 04. 2004. год. 
доноси следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Чланови Комисије за планове добијају накнаду за рад у Комисији  и покриће путних трошкова 
доласка на седницу Комисије. 
2. Висина накнаде за рад чланова Комисије предложених од стране Министарства урбанизма и 
грађевина по једној седници износи 20% од износа републичке просечне нето зараде према подацима за 
последњи месец објављен у "Службеном гласнику Републике Србије". 
3. Висина накнаде за рад чланова Комисије које је предложила Општина је у висини накнаде које 
примају одборници по једној седници. 
4. Утврђене висине накнаде односе се на 2004. годину 
5. Накнаде за рад чланова Комисије исплаћивати из буџета општине Лапово за 2004. год. са позиције 6-
накнада одборницима и радним телима, раздео 1-функционална класификација 110 . 
6. Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-107/04/03 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                Боривоје  Јеленковић,с.р. 

229. 
На основу члана   33.  Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. донела је 

 



Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским Извештајем за 2003. год. Општинске  
    библиотеке «Слово» у Лапову 
2. Текст Извештаја чини саставни део овог решења 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
    Лапово”.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-71/04-03                                                             

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                              Милош Здравковић,с.р. 
230. 
На основу члана   33.  Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским Извештајем за 2003. год. Центра за  
    културу  «Стефан Немања» у Лапову. 
2. Текст Извештаја чини саставни део овог решења. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
    Лапово”.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-69/04-03                                                         

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                Милош Здравковић,с.р. 
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231. 
На основу члана   33.  Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП «Нови век» Лапово са финансијским извештајем за 2003. год. 
2. Текст Извештаја чини саставни део овог решења. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине Лапово”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-119/04-03                                                                

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                    Милош Здравковић,с.р. 
232. 
На основу члана   33.  Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о утрошеним средствима самодоприноса за 2003. год. 
2. Саставни део овог решења чини преглед утрошених средстава самодоприноса за период  
    од 01. 01. до 31. 12. 2003. год. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине Лапово”.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-118/04-03                                                                

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                    Милош Здравковић,с.р. 
233. 
На основу члана   33. тач. 27. Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. донела је 
 



Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Установе за децу «Наша младост» Лапово 
    бр. 8/2004 од 05. 04. 2004. год. о допуни Статута Установе. 
2. Одлука бр. 8/2004. од 05. 04. 2004. год. чини саставни део овог решења. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
    Лапово”.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-103/04-03                                                              

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                      Милош Здравковић,с.р. 
234. 
На основу члана   33. тач. 27. Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 20. 04.  2004. год. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Установе за децу «Наша младост» Лапово 
    бр. 9/2004  од  05. 04. 2004. год.  о  избору  МИЛИСАВЉЕВИЋ   ДРАГАНЕ   за   директора 
    Установе. 
2. Саставни део овог решења чини Одлука УО Установе за децу «Наша младост» Лапово бр.  
    9/2004. од 05. 04. 2004. год.  
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
    Лапово”.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-104/04-03                                            

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                     Милош Здравковић,с.р. 
 

24. април  2004.                              "Службени гласник Општине Лапово"                        Број  2    - Страна  15 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ  АКТА стр. 
број 

1. Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Лапово 1 
2. Одлука о финансирању политичких странака и трошкова изборне кампање 1 
3.  Одлука о матичном подручју на територији општине Лапово 3 
4. Одлука о додели признања и награда 4 
5. Одлука о измени допуни Одлуке о одржавању чистоће 5 
6. Одлука о изменама  и допунама Одлуке о одржавању чистоће и комуналној хигијени 5 
7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о коришћењу и уређењу саоб раћаја на јавним и 

некатегорисаним путевима на територији општине Лапово 
 

6 
8. Одлука о прихватању иницијативе о братимљењу општине Лапово и општине Ковачица 7 
9. Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова на територији општине Лап. 7 

10. Одлука о допуни Статута општине Лапово 8 
11. Одлука о измени Одлуке о именовању председника, секретара и чланова општинске 

изборне комисије у сталном саставу 
 

8 
12. Одлука о прихватању Студије избора локације комунално-санитарне депоније општина 

Лапово, Баточина, Велика Плана и Рача 
 

8 
13. Одлука о враћању национализованих локала Златковић Слободану и Мујковић Браниславу 

из Лапова 
 

9 
14. Обавештење о повраћају национализоване имовине ранијим власницима 9 
15. Закључак у вези поправке алтернативног пута 10 
16. Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2003. год. ОШ 

«Светозар Марковић» Лапово 
 

10 
17. Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2003. год. Установе за 

децу «Наша младост» Лапово 
 

10 
18. Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2003. год. Средње 

школе Лапово 
 

10 



19. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинске управе Лапово за 2003. год. 11 
20. Решење о усвајању Извештај наплаћених прихода и извршених расхода буџета општине 

Лапово за 2003. год.  
 

11 
21. Решење о усвајању Информације ПС Лапово за период  I-III 2004.год. 11 
22. Решење о одобрењу финансијског плана финансирања општине Лапово за период  IV–VI 

2004.  год. 
 

12 
23.  Решење о давању сагласности на продужење уговора са РТК 12 
24.  Решење о одобравању месечне накнаде за противградну заштиту Павловић Милосаву и 

Даници  
 

12 
25. Решење о накнади за рад у 2004. год. Комисији за планове 13 
26. Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2003. год. Општинске 

библиотеке «Слово» Лапово 
 

13 
27. Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2003. год. Центра за 

културу «Стефан Немања» Лапово. 
 

13 
28. Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2003. год. ЈП «Нови 

век» Лапово 
 

14 
29. Решење о усвајању Извештаја о утрошеним средствима самодоприноса за 2003. год. 14 
30. Решење о давању сагласности на допуне Статута Установе за децу «Наша младост» Лапово 14 
31. Решење о давању сагласности на именовање директора Установе за децу «Наша младост» 

Лапово 
 

14 
Службени гласник издаје и штампа Скупштине општине Лапово, ул. Његошева бр. 18  

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 

 


