
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   X       БРОЈ   3.    ЛАПОВО,    26. 07.  2004. год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  ДИН. 
235. 
На основу члана 7. Одлуке о измени и допуни Одлуке о постављању привремених објеката («Службени 
гласник општине Лапово» бр.8/03) и члана 56. Статута општине Лапово (»Службени гласник општине 
Лапово» бр.3/01), Извршни одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 28. 05. 2004. год. 
донео је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ АКТА О УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА  

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МУЗЕЈСКОГ ЕКСПОНАТА ЛОКОМОТИВЕ 62-116  
Члан 1. 

Усваја се Акт о урбанистичко-техничким условима за постављање музејског експоната – локомотиве 
62-116 власништво инвеститора ЖТП «Београд» из Београда у свему према предлогу ЈП за урбанизам, 
грађевинско земљиште, изградњу и путеве «Нови век» Лапово бр.350-2-44/04 од 25. 05. 2004. г. 
1.ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ 
Број КП: 174/1 
К.О. Лапово 
Улица и број:  Ул. Солунска- железничка станица Лапово Варош 
Површина парцеле: / 
Бруто површина под 
објектом: 

/ 

2.ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
Намена парцеле: Грађевинско земљиште- железничка станица Лапово 

Варош 
Бруто површина парцеле по 
плану: 

/ 

Степен изграђености / 
Степен искоришћености / 
Регулационе линије:  Према графичком прилогу 
Грађевинска линија : Подземна /  

Надземна Према графичком прилогу 
Вертикална регулација: / 
Кота терена: 105.20 
Прилаз парцели: Са улице Солунске 
3.УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 
3.1. Начин привођења парцеле намени 
Измештање трасе: / 
Нивелисање терена: Извршити нивелацију терена на коту 105.20м, с тим што на 

месту постављања локомотиве треба направити стазе на 
коти 105.25м, насути туцаник и исти стабилизовати за 
потребе постављања локомотиве  а у свему према 
графичком прилогу 

3.2.Изградња објекта 
Тип и намена објекта : Музејски експонат, вучно средство-локомотива 62-116  
Геометријске мере: Према графичком прилогу 
Техничке и експлоатационе 
карактеристике: 

Музејски експонат 
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Нивелационо решење: Кота терена 105.20м, кота прилазних стаза 105.25м 
Коловозна конструкција: / 
Одводњавање површинских 
вода: 

/ 

Етапност градње: У целини 
Заштита животне 
средине,природних и 
културних добара: 

/ 

Посебни услови:  
4.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
Водовод: / 
Фекална канализација: / 
Кишна канализација: / 
Електроинсталације: Сагласност “Електрошумадије” за постављање нових 

светиљки за осветљење локомотиве  
Члан 2. 

Саставни  део  ове одлуке чини следећа  документација: графички прилог у Р=1:250 са просторним 
елементима. 

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

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-160/04-03 

ПРЕДСЕДНИК 
      Боривоје  Јеленковић,с.р. 

236. 
На основу члана 7. Одлуке о измени и допуни Одлуке о постављању привремених објеката («Службени 
гласник општине Лапово» бр.8/03) и члана 56. Статута општине Лапово (»Службени гласник општине 
Лапово» бр.3/01), Извршни одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 28. 05. 2004. год. 
донео је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ АКТА О УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕНДЕ У УЛ. КАРАЂОРЂЕВОЈ бр. 256 У ЛАПОВУ  
Члан 1. 

Усваја се Акт о урбанистичко-техничким условима за постављање тенде у ул Карађорђевој бр. 256 у 
Лапову инвеститора Милосављевић Слободана власника СТР «БИС» из Лапова у свему према предлогу 
ЈП за урбанизам, грђевинско земљиште, изградњу и путеве «Нови век» Лапово бр.350-2-38/04 од 14. 05. 
2004. г. 
1.ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ 
Број КП: Карађорђева улица-тротоар 
К.О. Лапово 
Улица и број: Крађорђева бр.256 
Површина парцеле: / 
2.ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
Намена парцеле:  тротоар-јавна површина 
Бруто површина парцеле по 
плану: 

/ 

Степен изграђености  
Степен искоришћености  
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Регулационе линије:  Према графичком прилогу 



Грађевинска линија : Подземна / 
Надземна Према графичком прилогу 

Вертикална регулација: Макс. 2.60 м1 од коте терена 
Кота терена: Према графичком прилогу 
Прилаз парцели: Са локалног пута 
3.УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 
3.1.Изградња објекта 
Тип и намена објекта : Монтажно-демонтажна тенда  
Геометријске мере: димензија 6.0х1.0 м1 макс. висне 2.6 м1 
Техничке и експлоатационе 
карактеристике: 

Тенда је постављена на монтажно-демонтажној металној 
конструкцији а обложена водонепропусним платном 
дебљине 2 мм1  

Нивелационо решење: / 
Коловозна конструкција: / 
Одводњавање површинских 
вода: 

Слободним падом према улици Карађорђевој 

Етапност градње: У целини 
Заштита животне 
средине,природних и 
културних добара: 

/ 

Посебни услови: / 
4.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
Посебних услова за прикључење за овај објекат на инфраструктуру нема. 
Поред горе наведених посебних услова саставни део акта о урбанистичким условима је графички 
прилог у Р=1:2500 са просторним елементима и фотографије монтажно-демонтажног објекта са бочним 
и предњим изгледом. 
Инвеститор је у обавези да  пре издавања акта о урбанистичким условима склопи Уговор са ЈП ”Нови 
Век” Лапово о привременом заузимању јавне површине на 5 година. 
Инвеститор је у обавези да приликом издавања акта о урбанистичким условима плати накнаду за 
уређење грађевинског земљишта. 

Члан 2. 
Саставни  део  ове одлуке чини следећа  документација:   копија  плана  у размери 1: 2500, 953-2/2003-
166 од 24. 10. 2003. год.  и графички прилог. 

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

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-161/04-03 

ПРЕДСЕДНИК 
      Боривоје  Јеленковић,с.р. 

237. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана  28. 05. 2004. год. донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да се изврши ерадикација - уништавање комараца на подручју општине Лапово. 
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Члан 2. 
Извођење сузбијања комараца извршити уређајима са земље. 

Члан 3. 
Овлашћује се Комисија за јавне набавке општине Лапово да у складу са Законом о јавним набавкама 
изабере најповољнију понуду како би се што хитније приступило реализацији ове одлуке. 



Члан 4. 
Овлашћује се Председник Извршног одбора Скупштине општине Лапово да закључи уговор са 
најповољнијим понуђачем. 

Члан 5. 
Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су у буџету општине Лапово из текуће буџетске резерве. 

Члан 6. 
За спровођење ове одлуке задужује се Председник Извршног одбора и комунални инспектор 
Скупштине општине Лапово. 

Члан 7. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-162/04-03 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                    Боривоје  Јеленковић,с.р. 
238 
На основу члана 56. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 28. 05. 2004. год. донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Општина Лапово није заинтересована за коришћење кп.бр. 8822/2 КО Лапово зк.ул.бр. 4531 у површини 
0.05.15 ха КО Лапово и сагласна је да се уговором о преносу права коришћења између ЖСД 
«Локомотива» Лапово и Установе за децу  «Наша младост» Лапово пренесе на коришћење Установи за 
децу «Наша младост»  Лапово у сврху добијања употребне дозволе, имајући у виду да је ДУП-ом 
«Млака» ова парцела намењена за изградњу дечје установе. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-140/04-03 

ПРЕДСЕДНИК 
                                      Боривоје  Јеленковић,с.р. 
239. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана  11. 06. 2004. год. донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Ради асфалтирања улица у Лапову приступа се преузимању фрезованог асфалта са Л.ОТ-А3 деоница 
Пожаревац – Баточина (десна страна Београд – Ниш) од Републичке дирекције за путеве. 

Члан 2. 
За  преузети материјал обезбеђена је депонија на петљи ауто-пута  Лапово 

Члан 3. 
Прихвата се обавеза плаћања разлике за превоз овог материјала  о чему ће бити закључен посебан 
уговор. 
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Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-176/04-03           

              ПРЕДСЕДНИК 
                                                    Боривоје  Јеленковић,с.р. 
240. 



На основу члана 71. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 47/03) и чл. 33. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) Скупштина општине Лапово 
на својој седници од 21. 06. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЈП «НОВИ ВЕК» ЗА 2004. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о усвајању Годишњег програма уређења грађевинског земљишта на подручју општине 
Лапово бр. 020-31/04-03 од 30. 01. 2004. год. («Службени гласник општине Лапово» бр. 1/2004) 
 У поглављу под – «А» Изградња и реконструкција објеката 

- Тачка 3. – Учешће општине у пројекту опремања основне и средње школе уз учешће 
ACDI/VOCA износ од 545.200,00 дин.замењује се износом од «851.700.00 дин.» 

- Тачка 10. – Куповина земљишта за постројење за пречишћавање отпадних вода 
износ од 470.000,00 дин. замењује се износом од «163.000,00 динара». 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-173/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                Милош Здравковић,с.р. 
241. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004 .год. донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

2003. ГОД. 
 
 

1.  УСВАЈА СЕ консолидовани завршни рачун Буџета општине Лапово за 2003. год. са: 
 - УКУПНИ ПРИХОДИ    54.266.194 
 - ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ УКУПНО              50.571.630 
    БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ      3.694.564 
 

2. Буџетски суфицит распоређује се у приходе буџета општине Лапово за 2004. годину. 
3. Саставни део ове Одлуке чини преглед наплаћених прихода и извршених расхода буџета  
    општине Лапово за 2003. год. 
4. Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-184/04-03 

   ПРЕДСЕДНИК 
                 Милош Здравковић,с.р. 
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242. 
На основу члана   33. тач. 27. Статута општине Лапово  («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 21. 06.  2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Установе за децу «Наша младост» Лапово    бр. 
10/2004  од  23. 04. 2004. год.  о  разрешењу ГОРДАНЕ ЈОНЧИЋ  са места  директора   Установе   за 
децу. 

Члан 2. 



Саставни део ове одлуке чини Одлука УО Установе за децу «Наша младост» Лапово бр.10/2004. од 23. 
04. 2004. год.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-138/04-03                                    

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                
                              Милош Здравковић,с.р. 

243. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милош Здравковић председник Скупштине општине Лапово да формира делегацију 
која ће посетити општину Ковачица. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово»). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-186/04-03 

        ПРЕДСЕДНИК 
                                     Милош  Здравковић,с.р. 
244. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милош Здравковић председник Скупштине општине Лапово да потпише Анекс 2 
Уговора о поверавању послова пројектовања и изградње дистрибутивне гасоводне мреже у Лапову  и 
дугорочној испоруци природног гаса. 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини Анекс 2 Уговора о поверавању послова пројектовања и изградње 
дистрибутивне гасоводне мреже у Лапову  и дугорочној испоруци природног гаса. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово»). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-187/04-03 

       ПРЕДСЕДНИК 
                               Милош  Здравковић,с.р. 
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245.  
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ПОСТАВЉА СЕ Милош  Жугић, дипл. Машински инжењер из Лапова, ул. Иве Андрића бр. 6, за 
главног и одговорног уредника листа «ГЛАС ЛАПОВА», привремено од 01. 07. 2004. год.  до повратка 
Данијеле Станковић са породиљског одсуства.  

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово»). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 



Број: 020-167/04-03 
       ПРЕДСЕДНИК 

                                           Милош  Здравковић,с.р. 
246. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ОД 

РЕГИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ШУМАДИЈУ 
 

Члан 1. 
Пројекат је  дефинисан као: Развој пољопривреде, малих и средњих предузећа и маркетинга производа 
који се ослањају на пољопривреду у региону Централне Шумадије. 

Члан 2. 
Молба за подршку овог предлога пројекта ће бити послата Министарству Пољопривреде Републике 
Србије. 

Члан 3. 
Формулацију предлога пројекта ће саставити представници Скупштине општине Топола. 

Члан 4. 
Скупштина општине Лапово овлашћује Милоша Здравковића, председника Скупштине општине 
Лапово да има правоснажни  потпис на предлог горе наведеног пројекта испред Скупштине општине 
Лапово. 

Члан 5. 
Скупштина општине Лапово овом одлуком усваја предлог пројекта из члана 1. ове Одлуке. 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово»). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-189/04-03 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                Милош  Здравковић,с.р. 

247. 
На основу чл. 33. тач. 40. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
Прихвата се ПОВЕЉА О БРАТИМЉЕЊУ  општине Лапово и општине Ковачица. 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини Повеља о братимљењу општине Лапово и општине Ковачица. 
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Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово»). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-185/04-03 

       ПРЕДСЕДНИК 
                             Милош  Здравковић,с.р. 

248. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01), а у 

вези са чл. 10. Закона о предузећима, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 21. 06.  2004. 
год. донела је 

ОДЛУКУ  О  ПРИСТУПАЊУ 
 



1. Прихвата се иницијатива, Европске агенције за реконструкцију, Канцеларије 
Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) и Регионалног центра за развој малих 
и средњих предузећа  и предузетништва «Шумадија» д.о.о. Крагујевац, па Скупштина 
општине Лапово заједно са другим општинама и институцијама региона Шумадије и 
Поморавља приступа као оснивач Регионалног центра. 

2. Оснивачки улог новог оснивача, Скупштине општине Лапово су новчана средства у 
износу од 500 УСА $. 

3. Овлашћује се Милош Здравковић, да у име и за рачун Скупштине општине Лапово 
потпише анекс Уговора о оснивању Регионалног центра који ће бити у складу са 
следећим поставкама: 

- Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва 
промени назив у «Регионална агенција за економски развој Шумадије и 
Поморавља д.о.о. Крагујевац». 

- Оснивачки улог саког оснивача који приступа је сразмеран економској снази 
оснивача 

- Делатност предузећа је 
- 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација; 
- 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања; 
- 22150 остала издавачка делатност; 
- 72100 пружање савета у вези са компјутерском опремом; 
- 72200 пружање савета и израда компјутерских; 
- 72300 обрада података; 
- 72400 израда базе података; 
- 74120 рачуноводство и ревизија, пружање савета у вези са порезима; 
- 74600 остале активности у вези са компјутерима 
- 74130 истраживање тржишта и јавног мњења; 
- 74140 консалтинг и менаџмент послови; 
- 74203 инжењеринг; 
- 74401 организација сајмова; 
- 74402 остале услуге и рекламе; 
- 74830 превођење и администрација 
- 74840 остале пословне активности на другом месту непоменуте; 
- 80420 образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто 
- да се остварена добит на крају године не исплаћује и оснивачима већ да се 
усмери на унапређење и развој предузећа као и економски развој Региона; 

- да су органи управљања скупштина, управни одбор, директор и надзорни одбор. 
Број чланова органа управљања и начин избора утврдиће се Статутом. 
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- Седиште предузећа је у Крагујевцу, а адреса седишта ће се одредити према 
просторним потребама предузећа и иста ће бити означена у Анексу уговора. 

4. Прихвата се нацрт Статута Предузећа и овлашћује се представник оснивача да за исти 
гласа у Скупштини. 

5. Избор чланова Скупштине извршиће се у року од 15 дана од дана потписивања Анекса 
Уговора а према решењу из нацрта Статута, а осталих органа у року од 15 дана од дана 
усвајања Статута. 

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

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-188/04-03 



          ПРЕДСЕДНИК 
                Милош Здравковић,с.р. 
249. 
На основу члана 25. Закона о буџетском систему, чл. 30. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» бр. 9/02) и члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
3/01) а на предлог Извршног одбора, Скупштина општине Лапово на седници Скупштине општине 
Лапово, одржаној  22. 07. 2004. год. доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
О измени Одлуке о буџету општине Лапово за 2004. годину 

 

Члан 1. 
У члану 2. Одлуке став I – средства која се ограничавају: редни број 1. Економска класификација 
711110 – део пореза на зараде износ од «2.360.000 дин.» замењује се износом од «9.040.000 дин.». 
Износ свега средстава која се ограничавају од «7.400.000 дин.» замењује се износом «14.080.000 дин.». 
Редни број 5. Економска класификација 711120 – порез на доходак грађана (осим део пореза на зараде) 
износ «5.400.000 дин.» замењује се износом «3.786.000 дин.». 
Редни број 6. Економска класификација 713120 – порез на имовину, износ од «4.840.000 дин.» замењује 
се износом «5.500.000 дин.». 
Редни број 9. Економска класификација 714130 – порез на промет производа и услуга ван ограничења  
(8%) износ од «6.600.000 дин.» замењује се износом «6.400.000 дин.». 
Редни број 10. Економска класификација 714130 – приход од 50% пореза преко 1/12 износ од «200.000 
дин.» замењујесе износом «400.000 дин.». 
Износ свега средстава ван ограничења од «18.490.000 дин.» замењује се износом од «17.536.490 дин.». 
Редни број 11. Вишак прихода из претходне године «3.000.000 дин.» замењује се износом «3.747.000 
динара». 
Редни број 12. Економска класификација 742210 – општинске административне таксе  износ «330.000 
дин.» замењује се износом «380.000 дин.». 
Редни број 14. Економска класификација 742310 – приходи које својом делатношћу остварују 
општински органи  износ «800.000 дин.» замењује се износом «300.000 дин.». 
Свега таксе и остали приходи износ «1.580.000 дин.» замењује се износом «1.130.000 дин.». 
Редни број 18. Економска класификација 742270 – накнада за уређење грађевинског земљишта износ 
«300.000 дин.» замењује се износом «600.000 дин.». 
Редни број 19. Економска класификација 712110 – порез на фонд зарада  износ «12.000.000 дин.» 
замењује се износом «5.677.000 дин.». 
СВЕГА ЈАВНИ ПРИХОДИ, износ «32.700.000» замењује се износом «26.677.000 дин.». 

Члан 2. 
У члану 3. Одлуке додаје се нови став који гласи; 
«Приходи од 30% од пореза на зараде од 01. 07. – 31. 12. 2004. год. 
16,66667% - корисник Фонд за солидарну стамбену изградњу за изградњу станова солидарности. 
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16,66667% - корисник ЈКСП «Морава» Лапово за покриће трошкова поверених послова; чишћење улица 
у градском језгру, локалних праваца, прање улица, одржвање зелених површина и дрвореда, одржавање 
корита локалних водотокова. 
16,66666 – директни, индиректни и остали корисници за финансирање редовне делатности. 
50%  - корисник ЈП «Нови век» Лапово за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, 
објеката од општег значаја за општину, уличне и декоративне расвете, трошкова за утрошену 
електричну  енергију за уличну расвету и осветљење објеката, као и за остале намене из Програма за 
текућу годину. 

Члан 3. 
У члану 5. Одлуке; издаци буџета по основним наменама; 
Редни број 1. Економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених износ «14.661.200 
дин.» замењује се износом «14.818.170 дин.». 
Редни број 2. Економска класификација 412 – плате, социјални доприноси на терет послодавца  износ 
«2.461.900 дин.» замењује се износом «2.573.625 дин.». 
Укупно 410 – износ «17.238.100 дин.» замењује се износом «17.506.795» дин.». 
Редни број 5. Економска класификација 421 – стални трошкови износ «1.078.400 дин.» замењује се 
износом «1.128.400 дин.». 



Редни број 6. – трошкови путовања, Економска класификација 422 – износ «575.000 дин.» замењује се 
износом «645.000 дин.». 
Редни број 7. Економска класификација 423 – услуге по уговору износ «1.410.000 дин.» замењује се 
износом «1.270.000 дин.». 
Редни број 8. Економска класификација 424 – специјализоване услуге износ «680.500 дин.» замењује се 
износом «800.500 дин.». 
Редни број 10. Економска класификација 426 – материјал износ «1.243.000 дин.» замењује се износом 
«1.173.000 дин.». 
Укупно 420 – износ «5.132.500 дин.» замењује се износом «5.162.500 дин.». 
Редни број 16. Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа другом  износ «513.200 дин.» замењује се износом «244.505 дин.». 
Укупно 480 – износ «752.200 дин.» замењује се износом «483.505 дин.». 
Редни број 17. Економска класификација 512 – машине и опрема  износ «1.037.700 дин.» замењује се 
износом «1.007.000 дин.». 
Укупно 510 – износ «1.471.000 дин.» замењује се износом «1.441.000 дин.». 

Члан 4. 
У члану 6. Одлуке «распоред средстава по корисницима и наменама у разделу 1. функционална 
класификација 110 – Скупштина општине, позиција1. Економска класидикација 411 – плате, накнаде за 
изабрана лица износ од «555.000 дин.» замењује се износом од «555.920 дин.».    
Позиција  2. Економска класификација  412 – социјални доприноси послодавца износ од «93.200 дин.» 
замењује се износом од «103.375 дин.».      
Позиција  3. Економска класификација 482 – П.Ф.З. износ од «19.400 дин.» замењује се износом од 
«8.305 дин.».   
Позиција    4. Економска класификација 423 – бруто накнаде председника и потпредседника СО износ 
од «650.000 дин.» замењује се износом од «550.000 дин.».  
Позиција   6. Економска класификација 423 – накнаде одборницима, комисијама и радним телима  износ 
од «480.000 дин.» замењује се износом од «440.000 дин.».     
Позиција   7. Економска класификација 422 – трошкови путовања изабраних лица износ од «40.000 
дин.» замењује се износом од «80.000 дин.».    
Позиција   9. Економска класификација 424  – Трошкови спровођења избора износ од «300.000 дин.» 
замењује се износом од «440.000 дин.».    
Позиција 10. Економска класификација 426 – трошкови набавке гласила и стручне литературе износ од 
«120.000 дин.» замењује се износом од «100.000 дин.».    
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Позиција 12. Економска класификација 424 – трошкови празника општине  износ од «220.000 дин.» 
замењује се износом од «200.000 дин.».   
У Разделу 2. функционална класификација 410. Општинска управа  
Позиција 18. Економска класификација 411 – плате, накнаде и додаци за запослене износ од «5.912.800 
дин.» замењује се износом од «5.976.800 дин.».  
Позиција 19. Економска класификација 412 – социјални доприноси (послодавац) износ од «992.900 
дин.» замењује се износом од «1.038.900 дин.».     
Позиција 20. Економска класификација 482 – П.Ф.З. износ од «207.000 дин.» замењује се износом од 
«97.000 дин.».     
Позиција 21. Економска класификација 426 – Расходи за материјал износ од «250.000 дин.» замењује се 
износом од «200.000 дин.».    
Позиција 22. Економска класификација 422 – Трошкови путовања износ од «90.000 дин.» замењује се 
износом од «120.000 дин.».    
Позиција 24. Економска класификација 421 – Расходи за енергију износ од «450.000 дин.» замењује се 
износом од «500.000 дин.».    
Позиција 28. Економска класификација 421 – Трошкови осигурања и чланарине износ од «35.000 дин.» 
замењује се износом од «25.000 дин.».    



Позиција 30. Економска класификација 421 – Комуналне услуге износ од «30.000 дин.» замењује се 
износом од «40.000 дин.».    
Позиција 33. Економска класификација 512 – Средства за набавку опреме износ од «200.000 дин.» 
замењује се износом од «170.000 дин.».    
У разделу 5. Функционална класификација 820. Средства за културу – Центар за културу «Стефан 
Немања» Лапово 
Позиција 38. Економска класификација 411 – Плате, накнаде и додаци за запослене износ од «918.600 
дин.» замењује се износом од «928.460 дин.».    
Позиција 39. Економска класификација 412 – Социјални доприноси (послодавац) износ од «154.200 
дин.» замењује се износом од «161.440 дин.».    
Позиција 40. Економска класификација 482 – П.Ф.З. износ од «32.200 дин.» замењује се износом од 
«15.100 дин.».    
У разделу 6. Функционална класификација 820. Средства за културу – Библиотека «Слово» Лапово 
Позиција 50. Економска класификација 411 – Плате, накнаде и додаци за запослене износ од «944.400 
дин.» замењује се износом од «953.940 дин.».    
Позиција 51. Економска класификација 412 – Социјални доприноси (послодавац) износ од «158.600 
дин.» замењује се износом од «165.560 дин.».    
Позиција 52. Економска класификација 482 – П.Ф.З. износ од «33.000 дин.» замењује се износом од 
«16.500 дин.».    
У разделу 8. Функционална класификација 911.  Средства за друштвену бригу о деци 
Позиција 62. Економска класификација 411 – Плате, накнаде и додаци за запослене износ од «6.330.400 
дин.» замењује се износом од «6.403.050 дин.».    
Позиција 63. Економска класификација 412 – Социјални доприноси (послодавац) износ од «1.063.000 
дин.» замењује се износом од «1.104.350 дин.».    
Позиција 64. Економска класификација 482 – П.Ф.З. износ од «221.600 дин.» замењује се износом од 
«107.600 дин.».    
Раздео 11. Функционална класификација 620.  Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену 
изградњу 
Позиција 90. Економска класификација 451 – ЈКСП «Морава» дотације  износ од «7.300.000 дин.» 
замењује се износом од «4.800.000 дин.».    
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Уводи се нова Позиција 90/1. Економска класификација 451 – Капиталне дотације ЈКСП «Морава» за 
изградњу гасификационе мреже са износом «2.500.000 дин.»  

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примењиваће се од 01. 07. 2004. године и објавиће се у 
«Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 400-3/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                            Милош Здравковић,с.р. 
250. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр.3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 22. 07. 2004. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПОРЕЗУ НА ФОНД ЗАРАДА 

 

Члан 1. 
Укида се Одлука о општинском порезу на фонд зарада број 020-128/01-03 од 23. 05. 2001. год. и све 
одредбе ове Одлуке престају да важе 01. 07. 2004. године. 

Члан 2. 



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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-213/04-03 

           ПРЕДСЕДНИК 
                              Милош Здравковић,с.р. 
251. 
На основу члана 74. Закона о планирању и изградњи («Сл. Гласник РС» бр. 47/03) и чл. 33. Статута 
општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 22. 07. 2004. год. Донела је 
 

О  Д  Л  У  К  Ућ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 
У Одлуци о накнади за уређење грађевинског земљишта («Службени гласник општине Лапово» бр. 
6/03) чл. 14. мења се и гласи: 
«Инвеститори објеката из члана 9. Одлуке чија висина накнаде за уређење грађевинског земљишта 
износи више од 50% од просечне нето зараде у РС, плаћају 50% од утврђене накнаде до добијања 
одобрења за изградњу, а остатак на рате на основу уговора са општином Лапово, највише у 5 једнаких 
месечних рата.  
Инвеститори који граде нове објекте чија је висина накнаде за уређење грађевинског земљишта 
већа од 50% од просечне нето зараде у републици, плаћају 30% од утврђене накнаде одмах, а 
остатак у 12 једнаких месечних рата за стамбене, стамбено-пословне, економске и привремене 
објекте на јавним површинама, а у 24 једнаких месечних рата за све остале објекте површине до 
1000 м2, односно на 36 месечних рата за објекте површине преко 1000 м2.» 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-208/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                             Милош Здравковић,с.р. 
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На основу члана  56. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01) Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово на седници одржаној 15. 07.  2004. год. донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1 
Општина Лапово је сагласна да се изврши укњижба права коришћења дела кп.бр. 8891/2 КО Лапово, на 
којој се налази објекат продавнице и то земљиште испод објекта и један метар око објекта за редовно 
одржавање истог, обзиром да се на наведеној парцели налази и објекат трафо-станице власништво 
«Електрошумадије» Крагујевац. 

Члан 2. 
Упућује се подносилац захтева ДП ПИК «Лапово» да изврши цепање наведене парцеле ради 
спровођења укњижбе у земљишним  и другим књигама. 

Члан 3 
Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-191/04-03 

                      ПРЕДСЕДНИК 
                 Боривоје Јеленковић,с.р. 
253. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 3/01)  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 21. 06. 2004. год. донела је 
 



Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1.  УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКСП  «Морава»  Лапово  за  2003. год. 
 2. Саставни део овог решења чини Извештај о пословању ЈКСП «Морава» Лапово за 2003. год.  и 
Одлука Управног одбора бр. 730 од 14. 05. 2004. год. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-145/04-03 
       ПРЕДСЕДНИК 

                                Милош  Здравковић,с.р 
254. 

На основу чл. 56. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 15. 07. 2004. године, донео је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Општина Лапово прихвата учешће у заједничком финансирању израде плана детаљне регулације 
Слободне зоне Лапово са Јужноморавским регионом Чешке Републике, у износу од 8.687,86 ЕУРА у 
динарској противвредности 
2. Учешће општине Лапово поред новчаног износа може се изразити кроз издавање аката из 
надлежности општине Лапово. 
3. Средства за учешће у финансирању пројекта обезбедиће се у буџету општине Лапово а исплатиће се 
кад се стекну услови. 
4. Решење објавити у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-210/04-03 

ПРЕДСЕДНИК 
                    Боривоје  Јеленковић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 
 

 

Ред. 
број 

НАЗИВ  АКТА стр. 
број 

1. Одлука о усвајању акта о урбанистичким условима за постављање музејског експоната 
локмотиве 62-116 

 
1 

2. Одлука о усвајању акта о урбанистичким условима за постављање тенде у ул. Карађорђевој 
256 у Лапову 

 
2 

3.  Одлука о ерадикацији-уништењу комараца на подручју општине Лапово 3 
4. Одлука да  општина Лапово није заинтересованаза коришћење кп.бр. 8822/2 КО Лапово 4 
5. Одлука о преузимању фрезованог асфалта од Републичке дирекције за путеве 4 
6. Одлука о измени Годишњег програма уређивања градског земљишта на подручју општине 

Лапово ЈП «Нови век» 
 

5 
7. Одлука о усвајању консолидованог завршног рачуна буџета општине Лапово 5 
8. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установе за децу о разрешењу 

Гордане Јончић са места директора Установе 
 

6 
9. Одлука о овлашћењу председника СО да формира делегацију која ће посетити општину 

Ковачица 
 

6 
10. Одлука о овлашћењу председника СО да потпише Анекс Уговора о наставку гасификације 6 
11. Одлука о постављењу Милоша Жутића за главног и одговорног уредника листа «Глас 

Лапова» - привремено - 
 

7 



12. Одлука о приступању општине Лапово иницијативи за заједнички пројекат од регионалног 
значаја за централну Шумадију 

 
7 

13. Одлука о прихватању Повеље о братимљењу општине Лапово и општине Ковачица 7 
14. Одлука о прихватању иницијативе за приступање општине Лапово Регионалном центру 8 
15. Одлука о измени Одлуке о буџету општине Лапово за 2004. год. 9 
16. Одлука о укидању Одлуке о општинском порезу на фонд зарада 12 
17. Одлука о измени Одлуке о накнади за уређење грађевинског земљишта 12 
18. Закључак у вези сагласности за укњижбу дела кп.бр. 8891/2 КО Лапово по захтеву ДП ПИК 

«Лапово» 
 

13 
19. Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКСП «Морава» Лапово за 2003. год. 13 
20. 

 
Решење о прихватању учешћа у суфинансирању израде плана детаљне регулације 
«Слободне зоне Лапово» са Јужноморавским регионом Чешке Републике  

 
13 

 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 


