
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГОДИНА   IX       БРОЈ   8    ЛАПОВО,    31. 12.  2003. год. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  ДИН. 
168. 

На основу члана 25. Закона о буџетском систему  и чл. 30. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник  РС" бр. 9/02) и  чл. 33. Статута Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), а на предлог Извршног одбора, Скупштина општине Лапово на седници одржаној  30. 12. 
2003.године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2004. ГОДИНУ 
I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Укупна примања буџета општине Лапово за 2004.годину ( у даљем тексту: буџет ) планирају се у износу 
од 63.170.000,00 динара. 

Члан 2. 
Приходи и примања буџета по изворима планирају се у следећим износима: 
Ред. 
број 

Економска 
класифи-
кација 

ВРСТА ПРИХОДА  Износ по  
врсти 

Износ по  
намени 

Структ- 
ура у % 

1  2 3 4 5 
  I – СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОГРАНИЧАВАЈУ    

1. 711110 Део пореза на зараде    2.360.000   3,74 
2. 714120 Пореза на промет производа – део  3.540.000   5,60 
3. 714120 Порез на промет услуга – део  1.500.000  2,37 
4.  Трансферна средства Републичког буџета    
  СВЕГА: СРЕДСТВА КОЈА СЕ 

ОГРАНИЧАВАЈУ 
 

7.400.000  
 

7.400.000  11,71 
   I I – СРЕДСТВА ВАН ОГРАНИЧЕЊА     

5. 711120 Порез на доходак грађана (осим део пор.на 
зараде)  

5.400.000   8,55 

6. 713120 Порез на имовину  4.840.000   7,66 
7. 713310 Порез на наслеђе и поклоне 50.000   0,08 
8. 713420 Порез на пренос апсолутних права  1.400.000   2,21 
9. 714130 Порез на пром.произ. и усл.ван огранич.(8%)  6.600.000   10,45 

10. 714130 Приход од 50% пореза преко 1/12  200.000   0,32 
   СВЕГА:СРЕДСТВА ВАН ОГРАНИЧЕЊА 18.490.000  18.490.000  29,27 
  I I I – ПРЕНЕСЕНИ ВИШКА ПРИХОДА 3.000.000  3.000.000 4,75 

11.  Вишак прихода из претходне године  3.000.000  4,75 
  IV – ТАКСЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ     

12. 742210 Општинске административне таксе  330.000  0,52 
13. 741110 Приходи од кам.на сред.лок.самоуправе  400.000   0,63 
14. 742310 Приходи које свој.делат.оств.опш.орг. и сл. 

(б.борд)  
800.000   1,27 

15. 745220 Остали приходи 50.000  0,08 
   СВЕГА:ТАКСЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1.580.000  1.580.000 2,50 
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  VI ЈАВНИ ПРИХОДИ ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОТРЕБЕ 

    

16. 741550 Накнада за коришћење ком.од 
општ.интер.накн.за пут. 

1.200.000   1,90 

17. 714580 Накнада за коришћење грађ. земљишта 9.000.000   14,25 



18. 742270 Накнада за уређење грађ.земљишта  (донети 
одлуку)  

300.000   0,48 

19. 712110 Порез на фонд зарада  12.000.000   19,00 
20. 742000 Сред.оств.прод.капитала у пост.приватизације  1.000.000   1,58 
21. 711180 Самодопринос уведен за територију општине  6.000.000   9,50 
22. 714544 Средства за екологију  300.000  0,47 
23. 714441 Приходи 6% од премије осигурања за ППЗ  100.000   0,16 
24.  714511 Накнада за ископани шљунак и песак 300.000  0,47 
25. 716110 Локалне комуналне таксе и боравишне таксе 2.500.000  3,96 

  СВЕГА ЈАВНИ ПРИХОДИ 32.700.000  32.700.000 51,77 
  УКУПНИ ПРИХОДИ 63.170.000 63.170.000 100,00 

Члан 3. 
Распоред прихода од примања у буџету из члана 2. ове одлуке, за комуналне потребе врши се у посебној 
апропријацији и то: 

- Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса ( накнада за путеве ) 100% 
накнаде за одржавање и замену вертикалне сигнализације, одржавање хоризонталне 
сигнализације, корисник Јавно комунално стамбено предузеће, 

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта; 
20% за поверене послове зимског одржавања улица,  одржавање асфалтног и макадамског застора на 
улицама у насељу- корисник ЈКСП Морава, 
80% за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре. 
Корисник средстава Јавно предузеће Нови Век .  
- Накнада за уређење грађевинског земљишта 50% за изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре и 50% за израду просторно планских докумената и рад комисије за легализацију 
објеката - корисник средстава Јавно предузеће Нови Век. 

- Приход од пореза на фонд зарада; 
20% - корисник Фонд за солидарну стамбену изградњу општине Лапово за изградњу станова 
солидарности, 
20% - корисник  ЈКСП Морава, за покриће трошкова чишћења улица у градском језгру, локалних 
праваца, прање улица, одржавање зелених површина и дрвореда, одржавање корита локалних 
водотокова ______________________________ 
60% - корисник Јавно предузеће Нови Век, за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре, 
објеката од општег значаја за општину, уличне и декоративне расвете, трошкова за  утрошену 
електричну енергију за уличну расвету и осветљење објеката 
__________________________________________________________________________, 
- Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2004. години користиће се у 

складу са Законом о приватизацији, 
- Приход остварен од самодоприноса за извршење програма улагања из самодоприноса са 

посебног рачуна за располагање самодоприносом, 
- Приход од накнаде за унапређење животне средине; 
Корисник Јавно предузеће Нови Век, за отклањање последица изазваних еколошким загађењима и 
унапређење животне средине, 
- Приход од премије осигурања за противпожарну заштиту; 
100% - корисник је Ватрогасни фонд општине Лапово за унапређење заштите од пожара, 
- Приход од накнаде за употребу добара ; 
100% - корисник је Јавно предузеће Нови Век, за извршење програма; 
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- Приход од локалне комуналне таксе и боравишне таксе; 
100% по програму за гасификацију Лапова – ЈКСП Морава. 
О програмима из ове апропријације посебно ће одлучивати Скупштина општине. 

Члан 4. 
У сталну буџетску резерву општине издваја се 0,5% од остварених прихода буџета по одбитку пренетих 
средстава вишка прихода из предходне године, прихода од трансфера средстава са нивоа виших власти и 
самодоприноса. 



Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању ванредних 
околности као и за привремено финансирање обавеза буџета услед смањеног обима примања.  
О коришћењу и враћању сталне буџетске резерве одлучује Извршни одбор. 

Члан 5. 
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 
Редни 
број 

Економска 
класифик. 
конто 

НАЗИВ КОНТА ПЛАН  
за 2004.годину 

Структу- 
ра у % 

1 2 3 4 5 
1 411 Плате.додаци и накнаде запослених 14.661.200 23,21 
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.461.900 3,89 
3 413 Накнаде у натури /  
4 414 Социјална давања  115.000 0,18 
  УКУПНО  410 17.238.100 27,28 

5 421 Стални трошкови 1.078.400 1,71 
6 422 трошкови путовања  575.000 0,91 
7 423 Услуге по уговору 1.410.000 2,23 
8 424 Специјализоване услуге 680.500 1,08 
9 425 Текуће поправке 145.600 0,23 

10 426 Материјал 1.243.000 1,97 
  УКУПНО 420 5.132.500 8,13 

11 451 Субвенције јавним нефин.корп. 25.700.000 40,68 
  УКУПНО 450 25.700.000 40,68 

12 463 Трансфери осталим нивоима власти 9.429.000 14,93 
  УКУПНО 460 9.429.000 14,93 

13 471 Социјална помоћ из буџета 394.000 0,63 
14 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета  740.000 0,17 

  УКУПНО 470 1.134.000 1,80 
15 481 Донације невладиним организацијама 239.000 0,37 
16 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од јед.нив. 513.200 0,82 

  УКУПНО 480 752.200 1,19 
17 512 Машине и опреме 1.037.000 1,64 
18 513 Остала основна средства. 434.000 0,69 

  УКУПНО 510 1.471.000 2,33 
19 499110 Стална резерва 260.000 0,41 
20 499120 Текућа буџетска резерва 2.053.200 3,25 

  УКУПНО 499100 2.313.200 3,66 
   63.170.000 100.00 
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II 
ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 6. 
Средства буџета у износу од 63.170.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности 
директних и индиректних корисника буџета у износу од __________ динара, распоређују се по 
корисницима и наменама и то: 
Разд
ео. 

Функц
. Клас. 

Пози-
ција 

Економск
а 

класифи-

ОПИС Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

Структу 
ра у % 



кација 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 110   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 3.951.600   6,25 
  1 411 Плате, накнаде за изабрана лица  555.000   0,88 

  2 412 Социјални доприноси 
(послодавца) 

93.200   0,15 

  3 482 ПФЗ 19.400   0,03 
  4 423 Бруто накнада предс.и потпр. 

СО 
650.000    1,03 

  5 426 Материјални трошкови за 
Скупштину 

110.000    0,17 

  6 423 Накнаде одбор., комис.и 
рад.телима 

480.000    0,76 

  7 422 Трошкови путовања изабраних 
лица 

40.000    0,06 

  8 423 Трошкови репрезентације 150.000    0,24 
  9 424 Трошкови спровођења избора 300.000    0,47 
  10 426 Трошк.набав.сл.глас.и 

стр.литературе 
120.000   0,19 

  11 424 Трошкови обј. служ.материјала 80.000    0,13 
  12 424 Трошкови празника општине 220.000    0,35 
  13 426 Трошкови одржавања воз.и 

набавке горива 
240.000    0,38 

  14 421 ПТТ трошкови 250.000    0,40 
  15 512 Инвестиције у осн.сред.и 

опрему 
300.000    0,47 

  16 271 Студентске стипендије  240.000   0,38 

  17 481 Финансирање политичких 
странака 

104.000   0,16 

2 410   ОПШТИНСКА УПРАВА  8.702.700   13,78 
  18 411 Плате,накнаде и додаци за 

запослене 
5.912.800    9,36 

  19 412 Социјални доприноси 
(послодавац) 

992.900    1,57 

  20 482 ПФЗ 207.000   0,33 
  21 426 Расходи за материјал 250.000    0,39 
  22 422 Трошкови путовања 90.000    0,14 
  23 422 Трошкови платног промета  50.000   0,08 
  24 421 Расходи за енергију 450.000    0,70 
  25 421 Расходи за тел. и поштанске 

услуге 
125.000    0,20 

31. децембар  2003.                              "Службени гласник Општине Лапово"                        Број  8    - Страна  5 
 

  26 425 Расходи за одрж.прев.средс.и 
опреме 

80.000   0,13 

  27 425 Текуће одржавање зграде и 
инсталације 

30.000    0,05 

  28 421 Трошкови осигурања, 
чланарине 

35.000    0,06 

  29 423 Уговорене услуге 120.000    0,19 
  30 421 Комуналне услуге 30.000    0,05 
  31 414 Социјална давања запослених 80.000    0,13 
  32 511 Средства за инвест.одрж.зграде 50.000   0,08 
  33 512 Средства за набавку опреме  200.000    0,32 



3 912   OСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2.625.000   4,83 
  34 463 Расходи за материјал 2.325.000    3,68 
  35 512 Средства за инвес.у осн.сред.и 

опреме 
300.000   0,47 

4 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 550.000   0,87 
  36 463 Расходи за материјал 450.000   0,71 
  37 512 Расходи за осн.средс.и опрему 100.000    0,16 

5 820   СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
«СТЕФАН НЕМАЊА» 

1.535.000   2,43 

  38 411 Плате,накнаде и додаци за 
запослене 

918.600    1,45 

  39 412 Социјални доприноси 
(послодавац) 

154.200    0,25 

  40 482 ПФЗ 32.200   0,06 
  41 426 Трошкови материјала 27.000    0,04 
  42 422 Трошкови путовања 12.000    0,02 
  43 421 Стални трошкови - енергија 93.000    0,15 
  44 423 Услуге по уговору 10.000   0,01 
  45 414 Социјална давања запосленима 35.000   0,06 
  46 425 Текуће поправке и одржавање 29.000   0,04 
  47 512 Средства за набавку опреме  10.000    0,01 
  48 511 Средства за инвестиционо 

одрж.зграде 
114.000   0,18 

  49 472 Програми секција 100.000   0,16 
6 820   БИБЛИОТЕКА «СЛОВО» 1.439.500   2,28 
  50 411 Плате,накнаде и додаци за 

запослене 
944.400    1,50 

  51 412 Социјални доприноси (послод.) 158.600    0,25 
  52 482 ПФЗ 33.000   0,05 
  53 426 Трошкови материјала  46.000    0,08 
  54 422 Трошкови путовања 3.000     0,00 
  55 421 Стални трошкови – енергија 70.400    0,11 
  56 424 Специјализоване услуге 5.500   0,00 
  57 424 Трошкови објављ.општин. глас. 75.000   0,12 
  58 425 Текуће поправке и одржавање 6.600   0,01 
  59 512 Средства за набавку опреме 77.000    0,12 
  60 511 Средства за набавку књига 20.000   0,04 
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7 810 61 472 СРЕДСТВА ЗА СПОРТ 400.000   0,64 
8 911   СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕ- 

НУ БРИГУ О ДЕЦИ 
7.940.000   12,57 

  62 411 Плате,накнаде и додаци за 
запослене 

6.330.400   10,02 

  63 412 Социјални доприноси (послод.) 1.063.000    1,68 
  64 482 ПФЗ 221.600   0,35 
  65 421 Стални трошкови 25.000   0,04 
  66 512 Средства за набавку опреме 50.000    0,08 
  67 511 Средства за инвес.одрж.зграде и 

средстава 
250.000   0,40 

9 090   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 594.000    



  68 481 Материјално обезбеђење 
жртава рата  

25.000   0,04 

  69 481 Социјална заштита – 
проширена права 

140.000   0,22 

  70 470 Трошк смешт.деце « УМКА» 229.000    
  71 422 Пут.трош.деце омет.у разв. 200.000    

10 110   ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИН. ОРГАНИЗАЦ. 

239.000   0,38 

  72 481 Општински одб.бораца рата 
посл. 1990 

6.600    0,01 

  73 481 Општински одбор СУБНОР-а 6.600    0,01 
  74 481 Општинска организација ЦК 50.000    0,08 
  75 481 Међуопшт. организација глувих 19.800    0,03 
  76 481 Међуопшт. организација слепих 19.800    0,03 
  77 481 Међуопштинска 

организац.параплегичара 
14.000   0,02 

  78 481 Стална конференција градова 
Југославије 

9.000     0,02 

  79 481 Удружење сточара општине 
Лапово 

15.400    0,02 

  80 481 Удружење дистрофичара 
Шумадије 

15.400    0,02 

  81 481 Коло српских сестара 11.000    0,02 
  82 481 Покрет горана 4.000    0,01 
  83 481 Међуопштинско удружење 

дијализир. 
15.400    0,02 

  84 481 Законска обавеза утврђ.смрти 52.000    0,09 
11 620   СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ 

ПОТРОШЊУ И СОЛИДАРНУ 
СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

32.700.000   51,76 

  85 451 Фонд за солидарну стамбену 
изградњу 

2.400.000   3,80 

  86 451 ЈП Нови Век 15.900.000   32,77 
  87 463 Програм изврш.одлуке о 

самодоприносу 
6.000.000   9,50 

  88 463 Посебан програм СО из 
приватизације 

1.000.000   1,58 
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  89 451 Ватрогасни фонд општине 
Лапово 

100.000   0,16 

  90 451 ЈКСП Морава 7.300.000   3,95 
12 110   OСТАЛИ РАСХОДИ  

(ПОЗ. 38-40) 
2.493.200   3,95 

  91 499 Стална буџетска резерва 260.000   0,42 
  92 422 Трошкови платног промета 180.000   0,28 
  93 499 Текућа буџетска резерва 2.053.200   3,25 
    УКУПНИ РАСХОДИ 63.170.000   100,00 

III  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 7. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 
буџета, до висине одређене тромесечним апропријацијама у зависности од планираних прихода буџета. 
О одобреним апропријацијама буџетски корисници се обавештавају 15 дана пре почетка периода на који 
се односи. 



Тромесечне апропријације одређују се у оквиру финансијских планова финасирања општине  у складу са 
овом Одлуком и то са следећом динамиком по тромесечјима: 
 Јануар-март               21% 
 Јануар-јун                  43% 
 Јануар-септембар      71% 
 Јануар-децембар      100% 

Члан 8. 
За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 2.053.200,00 динара.  
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.  
О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима корисника до 10.000,00 
динара, одлучује наредбодавац за извршење одлуке у буџету, а по захтевима изнад овог износа, одлучује 
Извршни одбор Скупштине општине. 
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за 
одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена. 
Средствима из члана 8.став 3.председник Извршног одбора може располагати до висине од 10% од 
укупних средстава текуће буџетске резерве. 

Члан 9. 
Извршни одбор може извршити измену распоређених средстава за поједине намене ( апропријације ) 
највише до 5 % од вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

Члан  10. 
За извршење одлуке о буџету одговоран је Извршни одбор. 
Наредбодавац за извршење одлуке о буџету општине за 2004.годину је председник Извршног одбора. 
За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом одговоран је руководилац службе за 
финансије. 
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима које доноси Извршни одбор. 
Директни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако 
тромесечје. 

Члан 11. 
Пријем нових радника, као и измена систематизације код корисника буџета општине Лапово, може се 
вршити ако су претходно обезбеђена средства за њихово финансирање и добијена сагласност Скупштине 
Општине. 

Члан 12. 
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном 
периоду. 
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Члан 13. 

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу 
њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са одобреним квотама у тромесечним 
плановима буџета. 
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које 
су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа одобрене апропријације 
у одлуци о буџету за период од годину дана. 

Члан 14. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2004. години сразмерно делу 
средстава обезбеђених из буџета. 

Члан 15. 
Приходи буџета општине који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, 
враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода. 
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења надлежног органа. 

Члан 16. 
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 



Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена 
вредност од 30.000 до милион динара. 

Члан 17. 
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријација 
утврђена из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: 
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 
функционисање корисника буџетских средстава. 
У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза, буџет може користити 
краткорочне позајмице. 
Одлуку о коришћењу позајмица доноси Извршни одбор. 

Члан 18. 
Средства која се 1.јануара 2004.године налазе на рачунима директних корисника средстава буџета 
усмеравају се на консолидован рачун трезора општине. 
Неутрошена средства по годишњем рачуну за 2004. годину корисници средстава су дужни да врате 
буџету најкасније  до 31.јануара наредне године. 

Члан 19. 
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет општине. 

Члан 20. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01.01.2004.године и објавиће се  у 
"Службеном  гласнику општине Лапово" и Службеном гласнику Републике Србије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број 400-12/03-03   

          ПРЕДСЕДНИК 
                             Милош Здравковић,с.р.  

169.            
 На основу члана 33. Статута Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној  30. 12.  2003.  године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Новчаним средствима на консолидованом рачуну Буџета општине Лапово располагаће и пуноважно 
потписивати новчана документа председник Извршног одбора Скупштине општине Лапово  
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Боривоје Јеленковић из Лапова ул. 1 Маја бр 19, лк.бр. 3016 издате у Лапову,  
                                           лични (матични) број  2907955721228. 

Члан 2. 
 У одсуству председника Извршног одбора, средствима из тачке 1. ове Одлуке располагаће 
секретар Скупштине општине Лапово 
 Милановић Снежана из Крагујевца, ул. Церска бр. 17 лк.бр. 363516 издате у Крагујевцу,  
                                           лични (матични) број 2711954725023. 
 Потписивање новчаних докумената вршиће се самостално и неограничено 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у "Службеном  гласнику општине Лапово". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-407/03-03                                                                     

 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                           Милош  Здравковић,с.р. 
170. 
Скупштина општине Лапово, на основу члана 7.и члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају 
("Сл.гласник РС",бр. 46/95 и 66/2002), члана 18.тачка11.Закона о локалној самоуправи("Сл. гласникРС" 
,бр.9/2002) и члана33. тачка 13.Статута општине Лапово ("Општ. Сл. гласник" ,бр.3/2001) , на седници 
одржаној 30.12. 2003. год., донела је 



О Д Л У К У 
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се ближи услови за организацију и начин обављања ауто- такси превоза 
путника на територији општине Лапово. 

Члан 2. 
Ауто- такси превоз је ванлинијски превоз путника и ствари , који се обавља путничким аутомобилом 

који испуњава услове прописане законом. 
  Члан 3. 

Aуто-такси превоз путника може обављати предузетник , предузеће и друго правно лице (у даљем 
тексту : превозник) , који испуњавају услове прописане законом. 

  Члан 4. 
Пријаву за упис у регистар радњи ауто-такси превоза путника (у даљем тексту : такси превоз), 

предузетник подноси Општинској управи Лапово- органу надлежном за послове привреде. 
Уз пријаву из става 1. овог члана подносе се докази о испуњавању услова прописаних законом и 

овом одлуком. 
 

II   УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА 
       А) Предузетник  

Члан 5. 
За обављање такси превоза предузетник , поред услова прописаних законом ,мора да испуњава и 

следеће услове: 
1.да има возачку дозволу најмање "Б" категорије, 
2.да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси-правоза ,односно да му 

правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране такси-превоза , док трају 
правне последице ,односно мере, 

3.да је власник , односно корисник најмање једног регистрованог путничког возила за обављање 
такси превоза путника (у даљем тексту :такси возило), за које је извршио преглед и прибавио такси 
дозволу. 
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Члан 6. 

Предузетник пре подношења пријаве за упис у регистар радњи , подноси захтев органу надлежном 
за послове саобраћаја за испуњеност услова за обављање делатности. Уз захтев се подносе следећи 
докази: 

1.оверена фотокопија возачке дозволе, 
2.оверена фотокопија саобраћајне дозволе и уговор о коришћењу возила (ако није власник возила). 
Преглед возила из члана 5. тачка 3. ове одлуке обавља орган надлежан за послове саобраћаја. 
Орган надлежан за послове саобраћаја , на основу доказа из става 1. и 2. овог члана издаје решења о 

испуњености услова за предузетника и возило. 
Б) Предузеће или друго правно лице 

Члан 7. 
За обављање такси превоза путника , предузеће или друго правно лице (у даљем тексту :правно 

лице) мора да испуњава следеће услове: 
 1.да је регистровано за ову врсту превоза ,    

      2. да има најмање једно регистровано путничко возило за обављање такси превоза (у даљем тексту : 
такси возило) , за које је извршио преглед и прибавио такси дозволу, 
      3.да је прибавио такси легитимацију возача. 

В) Такси возило 
Члан 8. 

      Такси возило , поред услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове: 
      1.да има четворотактни мотор , четворо врата и пет седишта, 



      2. да има уграђен таксиметар , технички исправан , баждарен , пломбиран и тако постављен у такси 
возилу , да је износ утврђен радом таксиметра видљив кориснику, 
      3.да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе , 
      4. да има исправно грејање , вентилацију и унутрашње осветљење , 
      5.да је уредно обојено и да је у чистом стању , а уколико има више возила да су једнообразно обојена 
и да имају јоднообразно исписану ознаку фирме превозника или удружења , ако је члан удружења ,  
      6.да на крову возила има такси таблу , која је са обе стране истог изгледа , опремљену уређајем за 
осветљење и са исписаним називом «ТАКСИ» , чија је висина 10-12 цм,  
     На  возилу ,после добијања такси дозволе , на предњим бочним вратима мора бити исписан 
евиденциони број возила чија је висина 10-12 цм.  
     Боја којом је исписан текст на табли мора знатно да се разликује од боје такси табле , а боја којом је 
исписан евиденциони број мора да се знатно разликује од боје возила. 

Члан 9. 
     На такси возилу не могу да се исписују и лепе рекламно – пропагандне поруке и друге информације , 
изузев на доњем делу задњих бочних стакала и на задњем ветробранском стаклу , искључиво на 
прозирним налепницама максималне висине 12цм.        
   Г) Такси возач 

Члан 10. 
     Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз , као предузетник , или као запослени код 
превозника , у смислу одредаба ове одлуке , а у складу са законом. 
     Такси возач треба да испуњава следеће услове: 
     1.да има возачку дозволу најмање "Б" категорије. 
     2.да има уговор о раду са превозником код кога је запослен и пријаву осигурања. 
Поред ових услова , возач запослен код превозника мора да испуњава и услов из члана 5. тачка 2. 
 

III. ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЗАЧА И ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗИЛА 
Члан 11. 

     Превозник је дужан да , на основу решења о упису радње у регистар радњи , односно предузећа у 
регистар предузећа и приложених доказа о испуњености услова из чл. 5-8 ове одлуке , прибави од 
Општинске управе СО Лапово , органа надлежног за послове саобраћаја , такси  легитимацију возача и 
такси дозволу возила.   
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   Образац такси легитимације и такси дозволе , прописује орган надлежан за послове саобраћаја и води 
евиденцију о издатим такси легитимацијама и такси дозволама. 

Члан 12. 
     Такси легитимација возача садржи следеће податке: 
     1.име , презиме и лични број возача , 
     2.фотографију возача , 
     3.назив превозника са којим има закључен уговор о раду, односно назив удружења чији је превозник  
        члан , 
     4.датум издаваља такси легитимације  
     5.заштитни број обрасца и редни број регистра и др. 
     Такси дозвола возила садржи следеће податке: 
     1.назив и седиште превозника , 
     2.регистарску ознаку , марку и тип такси возила , 
     3.месец и годину производње такси возила , 
     4.евиденциони број такси возила , 
     5.датум издавања такси дозволе , 
     6.датум овере такси дозволе , 
     7.заштитни број обрасца и др, 

Члан 13. 
        Превозник је дужан да такси дозволу возила оверава једном годишње.                                                                              
Приликом овере такси дозволе , орган надлежан за послове саобраћаја проверава да ли такси возило 
превозника испуњава услове прописане Законом и овом одлуком. 

Члан 14. 



     Превозник је дужан да сваку промену података који се односе на услове за обављање такси превоза 
који се уносе у такси дозволу , или у такси легитимацију , пријави  органу надлежном за послове 
саобраћаја одмах , а најкасније у року од 3 дана од дана настале промене. 

Члан 15. 
     У случају привременог или трајног  престанка обављања делатности такси превоза, предузетник је 
дужан да органу надлежном за послове привреде врати такси дозволу и такси легитимацију. 
    У случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси превоза , правно лице је 
дужно да органу надлежном за послове саобраћаја врати дозволу и такси легитимацију.                     
    IV. НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 16. 
    Превозник је дужан да на захтев корисника обави превоз. 

Члан 17. 
    Превозник може такси превоз да започне са стајалишта , на радио и телефонски позив из 
диспечерског центра , или на заустављање корисника услуге.         
    Корисник можеда користи такси возило по свом избору ,осим када је телафонским позивом 
диспечерском центру наручио вожњу. 

Члан 18. 
    Превозник је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника , изузев путника за које је 
законом прописана забрана превоза у возилима којима се обавља јавни превоз путника. 
    Превозник је дужан да обезбеди и превоз пртљага истовремено са превозом путника коме пртљаг 
припада. 

Члан 19. 
    Такси возач је обавезан да  се за време обављања такси превоза према корисницима опходи са 
пажњом и поштовањем. 

Члан 20. 
    Такси возач је обавезан да непосредно пре започињања превоза са  корисником  укључи таксиметар и 
да га искључи одмах после завршетка превоза.    
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Члан 21. 
    Такси возач је дужан да корисника превезе , најкраћим путем до места опредељења или путем који му 
корисник одреди , а у складу са важећим режимом саобраћаја. 

Члан 22. 
    За време обављања такси превоза , превозник је обавезан да у возилу има такси дозволу и такси  
легитимацију возача истакнуту на видном месту. 

Члан 23. 
    Такси возач је дужан да такси таблу држи укључену тако да је осветљена увек кад је возило слободно. 
     Уколико превозник возило користи за сопствене потребе дужан је да такси таблу прекрије на 
одговарајући начин или је привремено скине са возила. 

Члан 24. 
     За чекање позива такси возач поред такси стајалишта може користити и општа паркиралишта на коме 
није утврђен режим наплате и друге јавне саобраћајне површине на којима није забрањено заустављање 
и паркирање возила. 

Члан 25. 
       Превоз путника и ствари ауто-такси превозом врши се са аутобуске станице у Лапову , са 
железничке у Лапову иса такси стајалишта у насељу која одреди Општинска управа СО Лапово. 
        Такси станице се обележавају прописаним саобраћајним знаковима. 
        На такси станици која има телефон ,број телефона мора бити истакнут на видном месту . 

Члан 26. 
        Такси станице су опште тј.такси- превозници их користе под једнаким условима.                                                                      
        Пријем путника и ствари на превоз такси возилом врши се по редоследу по којем су пристигли на 
станицу , уколико путник не изрази жељу да га превози такси возило које није прво на реду.     
На телефонски позив упућен станици дужан је да се одазове такси-превозник који је први на реду.  

Члан 27. 



         На такси стајалишту , такси возила се постављају у границама обележених паркинг места. 
         За време коришћења такси стајалишта превозник је обавезан да буде у свом такси возилу или 
непосредно у његовој близини. 

Члан 28. 
         За коришћење такси стајалишта превозник плаћа локалну комуналну таксу . 

Члан 29. 
Такси стајалиште на територији општине Лапово утврђује се на локацији у улици Његошевој бр.9-11. 
         Такси стајалишта могу бити утврђена и на другим локацијама у складу са програмом привременог 
коришћења јавног грађевинског земљишта имајући у виду потребе општине. 
V.НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА                                                                    

Члан 30. 
         Накнада за обављање такси превоза , која укључује и превоз пртљага , утврђује се на основу 
ценовника услуга , а наплаћује се у износу који показује таксиметар. 
         Ако више корисника истовремено користи такси превоз до истог места опредељења , а другачије 
се не договоре , накнада за обављени такси превоз дели се на све кориснике. 
         Превозник и корисник услуга могу се споразумети да ван подручја насељеног места цена превоза 
буде по слободној погодби. 
         У случају слободне погодбе , таксиметар мора бити укључен до изласка из насељеног места 

Члан 31. 
         Превозник је дужан у току превоза , уз сагласност или на захтев корисника , да прими у возило и 
друга лица. 
         Када корисник који је примљен у току превоза настави да користи возило , место изласка 
предходног корисника сматра се местом са ког је превозник започео нови такси превоз. 

Члан 32. 
         У случају немогућности да заврши започети превоз , превознику припада као накнада половина 
износа који у моменту прекида такси превоза покаже таксиметар , осим у случају квара возила када му 
не припада накнада. 
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   У случају квара возила превозник је дужан да кориснику обезбеди наставак започетог превоза са 
другим такси возилом.                         
VI-НАДЗОР 

Члан 33. 
         Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке обавља Општинска управа- орган 
надлежан за инспекцијске послове. 

Члан 34. 
         Превозник је дужан да омогући инспекцијски надзор овлашћеном лицу органа надлежног за 
инспекцијске послове.  
VII.-КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 
        Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се правно лице , за следеће прекршаје: 
        1.ако не испуњава услове из члана 7. ове одлуке, 
        2.ако возило нема исправно грејање, вентилацију, унутрашње осветљење (члан 8.став1.) или ако 
поступи супротно одредбама става 2.и 3. истог члана ове одлуке, 
        3.ако поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке, 
     4.ако не прибави такси дозволу за возило и такси легитимацију за возача ( члан 11. ове одлуке), 
        5.ако поступи супротно одредбамачлана 13. став 1. ове одлуке,  
        6.ако поступи супротно одредбама члана 14. ове одлуке, 
        7.ако поступи супротно одредбама члана 15. став 2. ове ослуке, 
        8.ако поступи супротно одредбама члана 16. ове одлуке,  
        9.ако поступи супротно одредбама члана 18. ове одлуке, 
       10.ако поступи супротно одредбама члана 22. ове одлуке,  
       11.ако поступи супротно одредбама члана 27. став 2. ове одлуке, 
       12.ако поступи супротно одредбама члана 30. став 4. ове одлуке, 
       13.ако поступи супротно одредбама члана 31. став 1. ове одлуке, 



       14.ако поступи супротно одредбама члана 32. став 2. ове одлуке, 
       15.ако поступи супротно одредбама члана 34. ове одлуке, 
       За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
1.000 до 5.000 динара. 

Члан 36. 
       Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се предузетник , за следеће прекршаје: 
       1.ако не испуњава услове из члана 7. ове одлуке, 
       2.ако возило нема исправно грејање, вентилацију , унутрашње осветљење (члан 8.став 1.тачка 4.) 
или ако поступи супротно одредбама става 2.и 3. истог члана ове одлуке, 
       3.ако поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке, 
       4.ако не прибави такси дозволу за возило и такси легитимацију за возача (члан 11. ове одлуке), 
       5.ако поступи супротно одредбама члана 13. став 1.ове одлуке, 
       6.ако поступи супротно одредбама члана 14. ове одлуке, 
       7.ако поступи супротно одредбама члана 15. става 1.ове одлуке, 
       8.ако поступи супротно одредбама члана 16. ове одлуке, 
       9.ако поступи супротно одредбама члана 18.ове одлуке,  
      10.ако поступи супротно одредбама члана 22. ове одлуке, 
      11.ако поступи супротно одредбама члана 27. став2. ове одлуке, 
      12.ако поступи супротно одредбама члана 30.став 4. ове одлуке, 
      13.ако поступи супротно одредбама члана 31.став1. ове одлуке, 
      14.ако поступи супротно одредбама члана 32. став2.ове одлуке, 
      15.ако поступи супротно одредбама члана 34. ове одлуке. 

Члан 37. 
      Новчаном казном од 2.000 до 5.000 динара казниће се такси возач, за следеће прекршаје: 
      1.ако поступи супротно одредбама члана 13.став 1.ове одлуке. 
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      2.ако поступи супротно одредбама члана 16. ове одлуке. 
      3.ако поступи супротно одредбама члана 18. ове одлуке. 
      4.ако поступи супротно одредбама члана 19.ове одлуке.    
      5.ако поступи супротно одредбама члана  20.ове одлуке. 
      6.ако поступи супротно одредбама члана 21. ове одлуке. 
      7.ако поступи супротно одредбама члана 22.ове одлуке. 
      8.ако поступи супротно одредбама члана 23. ове одлуке. 
      9.ако поступи супротно одредбама члана 27.став 2.ове одлуке. 
     10.око поступи супротно одредбама члана 30. став 4.ове одлуке. 
     11.ако поступи супротно одредбама члана 31.став1.ове одлуке. 
     12.ако поступи супротно одредбама члана 32. став 2. ове одлуке. 
     13.ако поступи супротно одредбама члана 34.ове одлуке . 
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 38. 
Постојећи превозници дужни су да своје пословање ускладе са одредбама ове одлуке до 31. 03. 2004. 
год. 

Члан 39. 
     Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи део Одлуке о ауто-такси превозу садржане у Одлуци 
о коришћењу и уређивању саобраћаја на јавним и некатегорисаним путевима на територији општине 
Лапово ("Општински службени гласник", бр.21/92).    .                 

Члан 40. 
    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Службеном гласнику општине 
Лапово").   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-367/03-03 

              ПРЕДСЕДНИК 
                              Милош  Здравковић,с.р. 
171. 

                                                                                                        



На  основу  члана  98. 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  је  на  
седници  одржаној  дана  30. 12. 2003.  год.  донела 

 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О  ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНИХ   ОБЈЕКАТА НА  

ЈАВНИМ  ПОВРШИНАМА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
 

Члан  1. 
У  Одлуци  о  постављању  привремених  објеката  на  јавним  површинама  општине  Лапово 
("Службени  гласник  општине  Лапово",бр.6/03)  у  члану  2. став. 1. бришу  се  речи :''мањи  монтажни  
објекти  киосци, покретни  и слични  објекти'' и  замењују  речима ''мањи  и  већи  монтажни  објекти    и  
киосци''. 
У члану 2. став  2. се  брише. 

Члан  2. 
У  члану  5. став. 4. се  брише. 
У  члану  5. став. 5. се  брише.       

Члан  3. 
У  члану  6.став.1.у  алинеји 5.бришу се речи:''(изузев  летњих  башти  и  објеката  микроурбане  опреме)'.  

Члан  4. 
У  члану  7.  став.2.  иза  речи : ''прозорских  отвора'' брише  се  тачка, а  додаје: '',а  по  прибављеном  
одобрењу  од  ЈП  ''Нови  век'' Лапово.   

Члан  5. 
Члан   8. се  брише. 
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Члан  6. 

У  члану  11. став. 2. се  брише. 
Члан  7. 

Члан  12. мења  се  и  гласи: 
'' Предлог  акта  о  урбанистичким  условима  за  постављање  привремених  објеката  на  јавним  
површинама  припрема  ЈП «Нови  век»  Лапово  и  доставља  Извршном  одбору  СО  Лапово на  
усвајање. 
Надлежна  служба  општинске  управе  издаје  акт  о  урбанистичким  условима  и  он  је  коначан  за  
постављање  привремених  објеката.''   

Члан  8. 
У  члану  13. став. 1.  мења  се  и  гласи: 
'' Уз  захтев  за  издавање  акта  о  урбанистичким  условима  за  постављање  привремених  објеката  
подноси  се: 

- уговор  о  закупу  јавног  грађевинског  земљишта; 
-     скица објекта  са  техничким   описом  или  проспект  објекта  који  се  поставља; 
- доказ  о  решеним  обавезама  плаћања  накнаде  за  уређење  грађевинског  земљишта; 
- решење  надлежног  органа  о  упису  у  регистар  за  обављање  одређене  делатности; 
- потврда  органа  за  обављање  геодетских  послова  да  је  извршено  обележавање      

регулационе  и  грађевинске  линије;    
- сагласности  надлежних  органа  и  предузећа  у  зависности  од  врсте  објекта  и  делатности  

које  обавља.'' 
Члан  9. 

У  члану  16. мења  се  став. 1.  и  гласи: 
''Власник  привременог  објекта  дужан  је  да  исти  уклони  о  свом  трошку  у  следећим  случајевима: 

- привођења  јавног  грађевинског  земљишта  планираној  намени; 
- престанка  уговора  о  закупу; 
- престанка  обављања  делатности  за  коју  је  издат  акт  о  урбанистичким  условима.'' 

Члан  10. 
У  члану  18.  став.1. алинеја  2. брише  се  реч : ''уговору''  и  замењује  речима :  ''издатом  акту  о  
урбанистичким  условима ''. 

Члан  11. 



Члан  21.  мења  се  и  гласи: 
'' Инвеститор  може  изјавити  приговор  на  акт  о  урбанистичким  условима  извршном  органу  СО  
Лапово  у  року  од  8  дана  од  дана  пријема.'' 

Члан  12. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  ''Службеном  гласнику  општине  
Лапово''. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Бр. 020-408/03-03 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        Милош  Здравковић,с.р. 

172. 
На основу члана  33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној  30. 12.  2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Прихвата се иницијатива Јужноморавског региона из Републике Чешке о оснивању  Агенције за 
регионални развој Шумадије. 

Члан 2. 
Да Скупштина општине Лапово као оснивач закључи уговор о оснивању Агенције  са другим 
оснивачима Скупштином Града Крагујевца, Скупштином општине Аранђеловацц, Скупштином општине 
Топола, Скупштином општине Кнић, Скупштином општине Баточина и Скупштином општине Рача. 
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Члан 3. 
Оснивачки улог Скупштине општине Лапово износи 1200 ЕВРА у динарској противвредности, на  
годишњем нивоу. 

Члан 4. 
Средства за финансирање Агенције обезбеђена су у буџету општине Лапово за 2004. годину. 

Члан 5. 
За члана Генералне Скупштине Агенције  испред Скупштине општине Лапово је предложен Мирослав 
Петровић, а за члана Управног одбора предложен је Боривоје Јеленковић. 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-409/03-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                            Милош  Здравковић,с.р. 
173. 
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 
62/03) и члана 33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 3/01), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној  30. 12.  2003. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан  1. 

У Одлуци о именовању Школског одбора у Техничкој школи у Лапову ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 5/02) у члану 1. тачке 5. и 6. мењају се и гласе: 
  "5. ТОМИЋ СТОЈАДИНКА 
    6. СОЛУНАЦ НЕБОЈША, представници Савета родитеља". 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-377/03-03 

          ПРЕДСЕДНИК 
                 Милош  Здравковић,с.р. 
174. 



На основу члана 52. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 
62/03) и члана 33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 3/01), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној  30. 12.  2003. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан  1. 

У Одлуци о именовању Школског одбора у Основној школи "Светозар Марковић" у Лапову  у члану 1. 
тачка 8. мења се и гласи: 
  "8. ДРАГИЦА МАТЕЈИЋ". 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-394/03-03 

 

        ПРЕДСЕДНИК 
                           Милош  Здравковић,с.р. 
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175. 
На основу члана  33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној  30. 12.  2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

За потребе Скупштине општине и њених органа извршити набавку једног путничког аутомобила марке 
"ЗАСТАВА КОРАЛ 1.1." по принципу старо за ново, уз доплату. 

Члан 2. 
Куповину аутомобила извршити преко корисника буџета, Општинске управе Лапово, као основно 
средство. 

Члан 3. 
Куповину аутомобила извршити готовински, односно плаћањем купопродајне цене одједном уз одбитак 
износа признатог за понуђено старо возило ЗАСТАВА 128. 

Члан 4. 
Одређује се врста аутомобила који треба набавити као возило марке "ЗАСТАВА КОРАЛ 1.1." . 

Члан 5. 
Средства за куповину су обезбеђена у буџету општине Лапово за 2003. годину. 

Члан 6. 
За спровођење ове одлуке задужује се секретар Скупштине општине Лапово. 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-410/03-03 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
               Милош  Здравковић,с.р. 
176. 

На основу члана 33. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Сл. гласник РС" бр. 76/91, 
18/93, 22/93, 37/93,67/93, 45/94, 42/98 и 22/01), чл. 18. тач. 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  
РС" бр. 9/02), члана 25 Закона о буџетском систему («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  30. 12.  2003.  године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2003. ГОДИНУ 

Члан 1. 



У члану 2.Одлуке став 1. - Класична буџетска потрошња - износ од "10.738.000 дин." замењује се 
износом "11.038.000 дин."; став 4. Средства за комуналну потрошњу износ од "25.900.000дин" замењује 
се износом од "25.600.000 дин."                         Члан 2. 
У плану расхода буџета општине Лапово за  2003. годину на редном броју 18. Инвестиције у основна 
средства и опрему износ од "1.528.000 дин." замењује се износом "1.828.000 дин.", на редном броју 27. 
Поверени послови ЈП "Нови век" износ од "14.350.000 дин." замењује се износом "14.050.000 динара". 
У распореду прихода буџета општине Лапово за 2003. годину по класификацијама и    ближим врстама 
издатака Раздео  I  - Скупштина општине, износ од "2.998.000" замењује се износом од "3.298.000", а 
позиција 13. - Инвестиције у основна средства и опрему износ "300.000" замењује се износом "600.000" 
д. 
Раздео  V - Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену изградњу износ "31.863.000 
замењује се износом од "31.563.000"динара, а позиција 37.1. Поверени послови  програм ЈП "Нови век" 
износ "14.350.000" замењује се износом од "14.050.000" динара. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу одмах, и објавиће се у "Службеном  гласнику општине Лапово". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  400-13/03-03                                                               

                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    Милош  Здравковић,с.р. 
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177. 
 На основу чл. 56. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово на седници одржаној  17. 10. 2003. год. донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Ради даљих активности за обезбеђивање здраве пијаће воде у Лапову, ангажује се  Војислав 
Вукосављевић, дипл.инж.технологије субвенције за воде, из Београда, на период од 6 месеци, за износ од 
200 ЕВРА у динарској противвредности месечно. 
2. Овлашћује се Председник Извршног одбора Скупштине општине Лапово, да са Војиславом 
Вукосављевићем закључи уговор о обављању послова из тачке 1. овог решења. 
3. Решење објавити у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-335/03-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
              Боривоје  Јеленковић,с.р. 
178. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01), Извршни 
одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 28. 11. 2003. год. донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Утврђује се такси стајалиште у Лапову на локацији у ул. Његошевој бр. 9-11, на обележеном паркинг 
простору - 6 места. 
2. За спровођење овог решења задужује се ЈП "Нови век" Лапово". 
3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-382/03-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                          Боривоје  Јеленковић,с.р. 
 179. 
На основу члана 56. Статута Скупштине општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.3/01), а у 
вези члана 161.став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.47/03),  Извршни одбор 
Скупштине општине Лапово је  на својој седници одржаној дана 28.11.2003.г. донео следеће 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
1. Формира се комисија за легализацију бесправно саграђених објеката у следећем саставу:  
- Мирјана Алемпијевић, дип.инг. арх. 
- Зоран Петровић, дипл.грађ.инг. 
- Славица Драгутиновић, грађ.инг. 



- Миливоје Анђелковић, представник РГЗ, одсек Лапово 
2. Задатак Комисије је да изласком на лицу места по предатим пријавама за легализацију утврде 

спратност и намену објекта легализације, да ли исти испуњава прописане услове за грађење и 
коришћење, да ли је изградња пријављеног објекта у складу са планским актима општине Лапово 
и да ли су пријављени сви објекти које треба легализовати. 

3. Комисија за сваки предмет по пријави саставља записник са мишљењем о могућности 
легализације односног објекта, који доставља Одељењу за урбанизам општинске управе Лапово. 

4. Комисија ће радити у оквиру редовног радног времена, а почев од 01.12.2003.г. 
5. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-378/03-03 

                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                    Боривоје Јеленковић,с.р.  
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180. 
На основу члана 56. Статута Скупштине општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.3/01), а у 
вези члана 161.став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.47/03),  Извршни одбор 
Скупштине општине Лапово је  на својој седници одржаној дана 28.11.2003.г. донео следеће 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
1. Формира се комисија за израду предлога Плана за постављање привремених објеката на јавним 

површимнама у следећем саставу:  
- Весна Голубовић,  дип.грађ.инг. 
- Срето Лазаревић, дипл.грађ.инг. 
- Славица Миловановић, арх.тех. 
- Славица Милојковић, грађ.тех. 
2. Задатак Комисије је да изради предлог Плана за постављање привремених објеката на јавним 

површинама који се доставља на усвајање Скупштини општине Лапово.. 
3. Рок за израду предлога Плана је 30 дана. 
4. Комисија ће радити у оквиру редовног радног времена, а почев од 01.12.2003.г. 
5. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-379/03-03 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                    Боривоје Јеленковић,с.р.  

181. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово /"Службени гласник општине Лапово" број: 3/01), 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 28. 11. 2003. год. донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Формира се Комисија ради решавања питања школске зграде за Средњу школу у Лапову, у саставу: 
 1. Милош Здравковић, псредседник СО Лапово 
 2. Боривоје Јеленковић, председник Извршног одбора СО Лапово 
 3. Снежана Милановић, секретар СО Лапово 
 4. Весна Голубовић, дипл.инг.грађ. 
 5. Зоран Петровић, дипл.инг.грађ. 
 6. Мирјана Алемпијевић, дипл.инг.арх. 
2. Задатак Комисије је да увидом у расположиву документацију предложи шта приоритетно треба радити 
на решавању проблема школске зграде Средње школе Лапово. 
3. Решење објавити у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-369/03-03 



ПРЕДСЕДНИК 
                   Боривоје  Јеленковић,с.р. 

182. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово /"Службени гласник општине Лапово" број: 3/01), 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 10. 12. 2003. год. донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ОДОБРАВА СЕ Установи за децу предшколског узраста «Наша младост» Лапово износ од 286.876,77 
динара (и словима; двестаосамдесетшестхиљадаосамстоседамдесетшестдинара и 77/100) на име набавке 
новог котла за парно грејање. 
2. Избор најповољније понуде извршити у складу са Законом о јавним набавкама. 
3. Средства за набавку котла за парно грејање у Установи обезбедити преусмеравањем средстава са 
рачуна Општинског штаба за програнана и избегла лица општине Лапово по приложеном записнику 
Комисије за јавне набавке Установе за децу. 
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4. Решење објавити у "Службеном гласнику општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-374/03-03 

ПРЕДСЕДНИК 
                   Боривоје  Јеленковић,с.р. 

183. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 30. 12. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Установе за децу предшколског узраста "Наша 
младост" Лапово број 13/2003 од 29. 12. 2003. год. о усвајању Статута Дечјег вртића. 
2. Саставни део овог решења чини Одлука Управног одбора Установе за децу предшколског узраста 
"Наша младост" Лапово бр. 13/2003. од 29. 12. 2003. год. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а  објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-404/03-03 

ПРЕДСЕДНИК 
         Милош  Здравковић,с.р. 

184. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 3/01) 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 30. 12. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Установе за децу предшколског узраста "Наша 
младост" Лапово број 14/2003 од 29. 12. 2003. год. о усвајању Правила понашања Установе за децу 
предшколског узраста "Наша младост" Лапово. 
2. Саставни део овог решења чини Одлука Управног одбора Установе за децу предшколског узраста 
"Наша младост" Лапово бр. 14/2003. од 29. 12. 2003. год. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а  објавиће се у "Службеном гласнику општине Лапово". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-402/03-03 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                           Милош  Здравковић,с.р. 
185. 
На основу члана  33. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној  30. 12.  2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор општине Лапово за прославу 200.-те годишњице I Српског 
устанка, у саставу: 
 1. Драган Петковић 



 2. Животије Мујковић 
 3. Бранко Павловић 
 4. Мирослав Петровић 
 5. Илија Голубовић 
2. Задатак Организационог одбора општине Лапово је да се активно укључи  у прославу обележавања 
200.-те годишњице I Српског устанка и стварања модерне српске државе, у оквиру централне свечаности 
која ће се одржати 14. 02. 2004. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-405/03-03 

           ПРЕДСЕДНИК 
        
 
 
 
          Милош  Здравковић,с. 
 

31. децембар  2003.                              "Службени гласник Општине Лапово"                      Број  8  - Страна  21 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ  АКТА стр. 
број 

1. Одлука о буџету општине Лапово за 2004. год. 1 
2. Одлука о овлашћењу лица за располагање средствима буџета општине Лапово 8 
3.  Одлука о ауто-такси превозу путника 9 
4. Одлука о измени Одлуке о постављању привремених објеката на јавним 

површинама општине Лапово 
 

14 
5. Одлука о прихватању иницијативе Јужноморавског региона Чешке Републике о 

оснивању Агенције за регионални развој Шумадије 
 

15 
6. Одлука о измени Одлуке о именовању Школског одбора Средње школе Лапово 16 
7. Одлука о измени Одлуке о именовању Школског одбора ОШ «Светозар Марковић» 

Лапово 
 

16 
8. Одлука о набавци путничког аутомобила за потребе СО Лапово 17 
9. Одлука о измени Одлуке о буџету општине Лапово за 2003. год. 17 

10. Решење о ангажовању Војислава Вукосављевића дипл.инж.технологије субвенције 
за воде 

 
18 

11. Решење о утврђивању локације за такси стајалишта 18 
12. Решење о формирању Комисије за легализацију бесправно саграђених објеката 18 
13. Решење о формирању Комисије за израду предлога Плана за постављање 

привремених објеката 
 

19 
14. Решење о формирању Комисије ради решавања питања школске зграде за Средњу 

школу у Лапову 
 

19 
15. Решење о одобравању средстава Установи за децу «Наша младост» Лапово за 

набавку новог котла за парно грејање 
 

19 
16. Решење о давању сагласности на Статут Вртића «Наша младост» Лапово 20 
17. Решење о давању сагласности на Правила понашања у Вртићу «Наша младост»Лап. 20 
18. Решење о образовању Организационог одбора општине Лапово за прославу 200-те 

годишњице I Српског устанка 
 

20 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 

 
 


