
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   X       БРОЈ   8     ЛАПОВО,    30. 11.  2004. год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  ДИН. 
289. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 47. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
7/04),Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11. 2004.год.донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. БОЈАН СТОЈАНОВИЋ, председник 
2. БОРИВОЈЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, члан 
3. ЉУБИША ПЕШИЋ, члан 
4. ЉИЉАНА СТАМЕНКОВИЋ, члан 
5. ЧЕДОМИР ЈАНКОСКИ, члан 

Члан 2. 
Задатак Одбора је да разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање 
одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова општине, таксе, накнаде и 
друге дажбине, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области имовинско-правних односа и 
финансија општине. 

Члан 3. 
Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-298/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                          Животије Мујковић,с.р. 
290. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 48. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11. 2004. год. донела је  
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О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за урбанизам, саобраћај и комунално-стамбене делатности Скупштине 
општине Лапово у саставу: 

1.   ВЛАДЕТА ЗЛАТКОВИЋ, председник 
2. СЛАВОЉУБ РАДОЈИЧИЋ, члан 
3. СЛАВОЉУБ ТАНАСКОВИЋ, члан 
4. ЗОРАН МАЈСКИ, члан 
5. СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Одбора је разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на уређење, 
обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење земљишта, стамбену изградњу и 
стамбене односе. 

- Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области урбанизма на 
територији општине. 

- Разматра питања која се односе на јавни градски и приградски превоз путника (линијски и 
ванлинијски), изградњу,  одржавање и коришћење локалних путева и улица и других јавних 
објеката од значаја за општину и друга питања из ове области. 

Члан 3. 
Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-304/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
         Животије Мујковић,с.р. 

291. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 49. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за заштиту животне средине Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. ЗОРИЦА ПЕТКОВИЋ, председник 
2. СУЗАНА ЖУГИЋ, члан 
3. РАДОСЛАВ ПРЕШИЋ, члан 
4. ДРАГАН МИКИЋ, члан 
5. ИВАН ДРОБЊАК, члан 
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Члан 2. 



Задатак Одбора је да разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, 
природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању 
штетних последица које угрожавају животну средину. 

Члан 3. 
Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-299/04-03 

          ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије Мујковић,с.р. 
292. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 50. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за привреду Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. ЉУБИША НЕДЕЉКОВИЋ, председник 
2. ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ, члан 
3. МИЛОМИР РАДОСАВЉЕВИЋ, члан 
4. ЗЛАТКО РАДИЋ, члан 
5. ДРАГИЦА МАЈСКИ, члан 

Члан 2. 
Задатак Одбора је да прати и разматра питања која се односе на занатство, туризам, угоститељство, 
трговину, робне резерве, приватно предузетништво и уређење,обезбеђивање и коришћење пословног 
простора, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана. 

Члан 3. 
Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-303/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
               Животије Мујковић,с.р. 
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293. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 51. 



Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за пољопривреду и шумарство Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. ИВАН ГАЈИЋ, председник 
2. МИОМИР МЛАДЕНОВИЋ, члан 
3. ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ - ветеринар, члан 
4. ВЕЛИБОР ТОМИЋ, члан 
5. ДОБРИВОЈЕ ПАЈКИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Одбора је да прати и разматра питања из области пољопривреде, шумарства, водопривреде и 
снабдевање општине пољопривредно-прехрамбеним производима. 

Члан 3. 
Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-300/04-03 

          ПРЕДСЕДНИК 
                  Животије Мујковић,с.р. 
294. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 52. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за друштвене делатности Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. СУЗАНА ЖУГИЋ, председник 
2. ДАНИЈЕЛ ЈОНЧИЋ, члан 
3. СУЗАНА МИЛАНОВИЋ, члан 
4. ДАНИЈЕЛ РАДИЋ, члан 
5. ДРАГАН ПЕТКОВИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Одбора је да разматра предлоге одлука и других општих аката и иницијативе и предлоге за 
реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове области и области заштите 
културних добара. 

- Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из образовања и 
физичке културе. 
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- Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области 
здравства, дечије и социјалне заштите. 

Члан 3. 



Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-302/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије Мујковић,с.р. 
295. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 53. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за омладину и спорт Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, председник 
2. ГОРАН ГОЛУБОВИЋ, члан 
3. ДИЈАНА ПЕТКОВИЋ, члан 
4. МИЛАН ПЕТКОВИЋ, члан 
5. ТАМАРА МАРКОВИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Одбора је да се бави питањима младих и разматра предлоге општих аката који се односе на 
питања и проблеме младих и њихово решавање и на друга питања из ове области. 

Члан 3. 
Председник Одбора  организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише 
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Одбора учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности радног тела. 

Члан 4. 
Председник и чланови Одбора бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-301/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                             Животије Мујковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

30. новембар  2004.                         "Службени гласник Општине Лапово"                       Број  8    - Страна  6 
296. 



На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 55. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за статут и нормативну делатност Скупштине општине Лапово у саставу: 

6. ДРАГАН СОЛУНАЦ, председник 
7. ЉУБИША ПЕШИЋ, члан 
8. СЛАВОЉУБ РАДОЈИЧИЋ, члан 
9. ИВАН ГАЈИЋ, члан 
10. ВУКОСАВА МУЈКОВИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да утврђује предлог Статута, разматра усклађеност предлога одлука и других 
општих аката која усваја Скупштина са Уставом и законом, Статутом и другим прописима и даје своје 
предлоге и мишљења Скупштини. 
Комисија даје предлоге Уставном суду на предлог,иницијативу и решење о покретању поступка за 
оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела Скупштина. 
Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине. 

Члан 3. 
Председник Комисије  организује рад, сазива и председава седницама Комисије, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Комисије учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности Комисије. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-306/04-03 

         ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије Мујковић,с.р. 
297. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 56. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Административно-мандатна комисија Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ, председник 
2. ИВИЦА МИЛОВАНОВИЋ, члан 
3. ДРАГАН ПЕТКОВИЋ, члан 
4. РАТОМИР КОЈАНИЋ, члан 
5. ЗЛАТКО РАДИЋ, члан 
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Члан 2. 



Задатак Комисије је да припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и 
дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, изабраних, 
именованих и постављених лица у Скупштини, одлучује о правима и обавезама из рада и по основу 
рада, односно сталног рада изабраних, именованих и постављених лица од стране Скупштине 
општине, одлучује о правима по основу сталног рада председника Општине, одлучује о питањима 
која се односе на плате, додатке на плате, накнаде и остала примања изабраних, именованих и 
постављених лица од стране органа општине, одлучује о питањима која се односе на плате, додатке на 
плате, накнаде и остала примања председника општине, накнаде путних и других трошкова, као и 
другим накнадама лицима ангажованим од стране Скупштине општине, припрема предлоге за избор и 
именовање директора, чланова управних и надзорних одбора у одређеним предузећима и установама, 
у складу са законом и прописима општине, када није предвиђен други предлагач. 
Комисија разматра: 
-разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом 
за доделу мандата новом одборнику,на начин прописан законом. 
-извештај Општинске изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини 
извештај са предлогом за потврђивање мандата; 
- припрема извештај у складу са одлукама о финансирању политичких странака и чланова изборне 
комисије надлежном органу управе надлежном за послове финансије; 
-друга питања у вези са мандатно-имунитетским правима одборника. 
У поступку потврђивања мандата одборника комисија ради на начин утврђен овим пословником за 
рад комисије за потврђивање мандата одборника. 

Члан 3. 
Председник Комисије  организује рад, сазива и председава седницама Комисије, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Комисије учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности Комисије. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-305/04-03 

                ПРЕДСЕДНИК 
                        Животије Мујковић,с.р. 
298. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 57. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за представке и предлоге Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. ДАНИЈЕЛ РАДИЋ, председник 
2. ДАНИЈЕЛ ЈОНЧИЋ, члан 
3. ДРАГАН КОЈАНИЋ, члан 
4. РАТОМИР КОЈАНИЋ, члан 
5. ДРАГИЦА МАЈСКИ, члан 
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Члан 2. 
Задатак Комисије је да разматра представке и предлоге грађана упућене или уступљене Скупштини 
и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима. 



Члан 3. 
Председник Комисије  организује рад, сазива и председава седницама Комисије, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Комисије учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности Комисије. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-308/04-03 

 

          ПРЕДСЕДНИК 
                             Животије Мујковић,с.р. 
299. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 58. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за информисање Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. БОРИВОЈЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, председник 
2. ЗОРИЦА ПЕТКОВИЋ, члан 
3. НАТАША ЦАНКОВИЋ, члан 
4. МИРЈАНА ПОПОВИЋ, члан 
5. ЈОВИЦА НИКОЛИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да прати и разматра остваривање јавности рада Скупштине, њених органа и 
радних тела и начин обавештавања јавности о њиховом раду. 

Члан 3. 
Председник Комисије  организује рад, сазива и председава седницама Комисије, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Комисије учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности Комисије. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-309/04-03 

          ПРЕДСЕДНИК 
                             Животије Мујковић,с.р. 
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На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 59. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  



 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу локација за постављање привремених објеката на јавној 
површини  Скупштине општине Лапово у саставу: 

1. БРАНКО ПАВЛОВИЋ, председник 
2. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, члан 
3. ДЕЈАН ЈОВИЧИЋ, члан 
4. БОЈАН СТОЈАНОВИЋ, члан 
5. ВЛАДЕТА ЗЛАТКОВИЋ, члан 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да додељује локације за постављање привремених објеката на јавној површини 
на захтев грађана. 

Члан 3. 
Председник Комисије  организује рад, сазива и председава седницама Комисије, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
Чланови Комисије учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности Комисије. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-307/04-03 

          ПРЕДСЕДНИК 
                              Животије Мујковић,с.р. 
301. 
На основу члана 30. тач. 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02), чл. 33. ст. 4. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 35. став 4. и  чл. 60. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04), 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за одређивање назива улица и тргова Скупштине општине Лапово у 
саставу: 

1. ДРАГАН МИКИЋ, председник 
2. ВИТОМИР ТОШИНОВИЋ, члан 
3. РАДОСЛАВ ПРЕШИЋ, члан 
4. СЛАВОЉУБ ПАВЛОВИЋ, члан 
5. СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, члан 
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Члан 2. 
Задатак Комисије је да врши послове утврђене прописом Скупштине о одређивању назива улица и 
тргова. 

Члан 3. 
Председник Комисије  организује рад, сазива и председава седницама Комисије, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 



Чланови Комисије учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном 
реду, као и друга питања из надлежности Комисије. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије бирају се за мандатни период од 4 године. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-310/04-03 

          ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије Мујковић,с.р. 
302. 
На основу члана 30. тачка 5. а у вези са чланом 43. и 44. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» бр. 9/02) и члана 28. тачка 5. а у вези са члановима 56.-59. Статута општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.11.2004. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују: састав и делокруг Општинског већа општине Лапово (у даљем 
тексту: Веће) као колегијалног органа, односи Већа и председника општине Лапово ( у даљем тексту: 
председник општине), Скупштине општине Лапово (у даљем тексту: Скупштине општине) и 
Општинске управе општине Лапово (у даљем тексту: Општинске управе), права, дужности и 
одговорности председавајућег и чланова Већа, правни акти које доноси Веће, као и друга питања од 
значаја за рад и остваривање законске функције Већа. 

Члан 2. 
Састав, начин избора и разрешења, као и надлежност Већа утврђени су Статутом општине Лапово, у 
складу са Законом о локалној самоуправи. 
Веће чини пет чланова које на предлог председника општине бира Скупштина општине. 
Заменик председника општине је по функцији члан Већа. 
Председник општине је председавајући Већа. 
У случају спречености председника општине да председава седницом Већа, истом председава заменик 
председника општине. 
Лица из става 2, и 3. овог члана на седницама Већа имају право гласа и одлучивања, а председник 
општине има право гласа у случају када су гласови чланова Општинског већа изједначени. 

Члан 3. 
Начин рада и одлучивања Већа ближе се уређује Пословником о раду Општинског већа општине 
Лапово (у даљем тексту: Пословник). 

Члан 4. 
Усклађивање остваривања функције председника општине и Скупштине општине, вршење 

контролно-надзорне функције над радом Општинске управе и помагање председнику општине у 
вршењу послова из његове надлежности, Веће обавља предузимањем мера и радњи које се ближе 

уређују Пословником. 
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У циљу остваривања функције Већа из претходног става могу се утврдити појединачна ресорна 
задужења  његових чланова. 
Чланови Већа задужени за поједине области постају председници радних тела које може образовати 
Веће ради стручног сагледавања питања из своје надлежности.Састав, права и дужности чланова 
радних тела из става 3. овог члана, њихова надлежност, начин рада и одлучивања ближе се уређују 
Пословником. 

Члан 5. 



Стручне и друге послове за потребе Већа врши основна организациона јединица Општинске управе 
надлежна за скупштинске послове. 

Члан 6. 
Акти које Веће доноси у оквиру своје надлежности оверавају се печатом општине Лапово, чији је 
изглед прописан Статутом општине Лапово (у даљем тексту: Статут). 
 

II   ДЕЛОКРУГ ВЕЋА 
Члан 7. 

 Веће: 
1. утврђује предлог Одлуке о буџету општине Лапово 
2. врши надзор над радом Општинске управе, на начин уређен Пословником, 
3. поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и 

другим општим актом и одлуком коју доноси Скупштина општине, по прибављању 
изјашњења начелника Општинске управе, 

4. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација из изворног делокруга општине,  

5. разматра извештаје о раду јавних предузећа, установа, органа, организација и служби које 
оснива односно образује општина, даје тим поводом предлоге и сугестије њиховим органима 
управљања и председнику општине, даје мишљење председнику општине о томе да ли да се 
Скупштини општине предложи усвајање наведених извештаја, 

6. даје мишљење, предлоге и сугестије председнику општине у поступку усвајања планова и 
програма рада јавних предузећа, установа, органа, организација и служби које оснива односно 
образује општина, 

7. помаже председнику општине у вршењу послова из његове надлежности, 
8. решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и 

установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединачним правима 
грађана, правних лица и других странака, 

9. даје смернице и заузима начелне ставове и врши контролу над спровођењем смерница и 
начелних ставова Већа и председника општине за извршавање одлука и других општих аката 
Скупштине општине, 

10. доноси Пословник о свом раду на предлог председника Општине. 
 

III  ОДНОСИ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,  
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Члан 8. 
Председник општине сазива и предлаже дневни ред седнице Већа, председава седницом и потписује 
правне акте које доноси Веће. 
Председник општине може се, у вршењу послова из своје надлежности, обраћати Већу у случају 
потребе за сагледавањем појединих питања, а пре доношења одговарајућег акта, односно утврђивања 
предлога за седницу Скупштине општине. 
Пре утврђивања предлога Одлуке о буџету општине Лапово од стране Већа, председник општине 
може остварити непосредни контакт са шефовима одборничких група у Скупштини општине у циљу 
прикупљања корисних предлога, примедби и сугестија, како би предлог Већа био што квалитетније  
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сачињен, а одборници Скупштине општине што потпуније упознати са садржином и циљевима 
наведене одлуке. 

Члан 9. 
На седницама Скупштине и њених радних тела Веће представља председавајући Већа или члан Већа 
кога он одреди. 
Председавајући Већа може овластити појединог члана Већа да на седници Скупштине општине: даје 
образложење предлога акта упућеног Скупштини општине од стране Већа; даје одговоре на 



одборничка питања из делокруга Већа; даје изјашњење по амандманима поднетим на акт чије 
доношење Скупштини предлаже Веће. 

Члан 10. 
Предлоге аката из надлежности Скупштине општине које подносе одборници и одборничке групе, а 
који се односе на делокруг Већа, председник Скупштине општине доставиће Већу у циљу упознавања 
и давања одговарајућег мишљења. 
Уколико оцене да је то потребно, председник Скупштине општине и председавајући Већа могу 
сазвати заједничку седницу радног тела Скупштине и радног тела Већа у циљу размене мишљења и 
усаглашавања ставова. 
Амандмани које одборници и одборничке групе поднесу на предлог акта који  је Скупштини општине, 
као овлашћени предлагач, упутило Веће, достављају се без одлагања Већу ради разматрања и давања 
мишљења. 

Члан 11. 
Надзор над радом Општинске управе, укидање или поништавање аката Општинске управе, давање 
смерница и заузимање начелних ставова за извршавање одлука и других општих аката Скупштине 
општине Веће врши у поступку и на начин уређен Пословником. 
 

 IV  ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА 
 

Члан 12. 
Члан Већа има право и дужност да учествује у раду Већа и да редовно присуствује седницама овог 
органа. 
Члан Већа има и друга права утврђена законом, Статутом и одлукама Скупштине општине. 
Права на накнаду за рад и превозне трошкове члан Већа остварује у складу са одговарајућом одлуком 
Скупштине општине. 

Члан 13. 
Члан Већа је одговоран за извршавање послова и задатака које му повери Веће, односно 
председавајући Већа. 
 

 V   ПРАВНИ  АКТИ  ВЕЋА 
 

Члан 14. 
Веће, у складу са Статутом, доноси:наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и утврђује 
предлог одлука. 
У вршењу надзора над радом Општинске управе наредбом се наређује или забрањује поступање у 
одређеној ситуацији која има општи значај. 
Упутством се приписује начин рада и вршења послова и утврђују начелни ставови и смернице за рад 
Општинске управе. 
Упутством се могу прописати начин рада и вршења послова и утврдити начелни ставови и смернице 
за рад јавних предузећа, установа и служби  чији је оснивач општина у спровођењу одлука и других  
општих аката које доноси Скупштина општине, када то председник општине од Већа затражи. 
Решењем се одлучује у појединачним управним стварима, односно решава се у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга 
општине. 
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Закључком се утврђује предлог Одлуке о буџету општине. 
Закључком се одлучује и о организационим и процедуралним питањима, одређују појединачни задаци 
Општинске управе, радних тела које образује Веће и јавних предузећа, установа и служби чији је 
оснивач општина у случају из става 4. овог члана, као и приликом вршења послова Већа из члана 7. 
тачка 5. и 6. ове одлуке. 
Препоруком се органима општине, Општинској управи, јавним предузећима, установама и службама 
чији је оснивач општина предлаже поступање у одређеним ситуацијама, када се оцени да 
необавезујући став Већа по односним питањима може бити од користи за рад, извршавање прописа и 
међусобне односе органа, служби и организација којима се препорука доставља. 

Члан 15. 



Правне акте које доноси Веће потписује председавајући седнице на којој су донети. 
Акти Општинског већа морају бити сагласни са Законом, Статутом, овом Одлуком  и општим актима 
органа Општине. 
 

 VI    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Извршном одбору Скупштине општине 
Лапово, број: 020-225/00-03, од 29. 12. 2000. год. «Службени гласник општине Лапово» бр. 11/2000) 

Члан 17. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-311/04-03 

  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               Животије  Мујковић,с.р. 
303. 
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама («Сл.гласник РС» бр. 
34/01) члана 4. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица 
и запослених у државним органима («Сл.гласник РС» бр.64/02) чл.2 Уредбе о изменама Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима («Сл. Гласник РС» бр.61/03) и чл.2. Одлуке о образовању Административно-
мандатне  комисије бр: 020-305/04-03 од 15.11.2004 године, Административно-мандатна  комисија 
општине Лапово, на седници одржаној дана 19.11.2004 године донела је следећу : 

 

ОДЛУКУ 
о  коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим примањима  

изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Лапово 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се начин утврђивања плата, додатака на плате, накнаде и остала примања 
изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Лапово. 
                                                                           Члан 2. 
Средства за исплату плата, додатака на плату, накнаде и осталих примања лица из чл.1. ове одлуке 
обезбеђују се у буџету општине Лапово. 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата утврђују се у складу са Законом о платама у државним 
органима и јавним службама и овом одлуком. 
                                                                          Члан 3. 
Изабрана лица су лица која су непосредно изабрана и лица  која је изабрала Скупштина општине и то: 
председник општине, председник Скупштине општине и заменик председника Скупштине општине. 
Именована лица су заменик председника општине. 
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Постављена лица су лица која ја поставила Скупштина општине и то: секретар скупштине општине и 
начелник општинске управе. 
Постављена лица су руководиоци организационих јединица и јавни правобранилац општине. 
                                                                         Члан 4. 
а) Плате 
Изабрана и именована лица на сталном раду и постављена лица за свој рад примају плату у сталном 
месечном износу. 
                                                                        Члан 5. 
Плате изабраних именованих и постављених лица утврђују се на основу: 
-основице за обрачун плата 



-коефицијента који се множи основицом 
-додатка на плату 
-обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно осигурање из плате у складу 
са законом. 
                                                                        Члан 6. 
Основицу за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица утврђује својим 
актом Влада републике Србије. 
                                                                        Члан 7. 
Коефицијент изражава сложеност послова које изабрано, именовано и постављено лице обавља, 
одговорност, услове рада и стручну спрему. 
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора. 
   Члан 8. 
Изабрано, именовано и постављено лице има право на додатак на плату од 0,4 % цене рада за сваку 
пуну годину рада, оствареног у радном односу, увећаног за стаж осигурања који се рачуна са 
увећаним трајањем.  
                                                                      Члан 9. 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних и именованих лица износе: 
-За председника општине 7,74 
-За председника Скупштине општине 6,25 
-За заменика председника општине 6,00 
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује својим актом Влада Републике Србије. 
Плата изабраних и именованих лица на сталном раду, увећава се додатком на функцију и то: 
-председнику општине 40 %, 
-председнику Скупштине општине 30 %. 
                                                                    Члан 10. 
Коефицијент за исплату плата именованих лица који функцију на коју су именовани не обављају 
професионално износи: 
-За заменика Председника општине 3,00                                                                     

Члан 11. 
Коефицијент за обрачун плата постављених лица које поставља Скупштина општине Лапово износе и 
то: 
-За начелника општинске управе 14,85 
-За секретара Скупштине општине 14,50 
Коефицијент утврђен за постављена лица из става 1. овог члана увећава се по основу сложености и 
одговорности и то:: 
-За начелника општинске управе 30 % 
-За секретара Скупштине општине 25 % 
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Члан 12. 
Коефицијент за обрачун и исплату плата осталих постављених лица износе: 
-За руководиоце организационих јединица 13,20 % 
Коефицијент утврђен за постављена лица из става 1. овог члана увећава се по основу руковођења за 20 
%. 

Члан 13. 
У складу са оствареним резултатима рада и уштедама у материјалним трошковима, начелник 
општинске управе може утврдити стимулацију у висини расположивих средстава. 

Члан 14. 
Изабрано лице које није на сталном раду у општини, и то заменик председника Скупштине општине 
Лапово, има право на накнаду одборника, а када замењује одсутног председника Скупштине општине 
Лапово, у висини плате председника Скупштине општине Лапово сразмерно времену проведеном на 
раду.  

Члан 15. 



б) Друга примања 
Изабрано, именовано и постављено лице има право на накнаду плате и друга примања за време 
одсуствовања са рада, због боловања, стручног оспособљавања и усавршавања и у другим 
случајевима одсуствовања са рада, уз право на накнаду плате утврђене законом и другим прописима, 
а у висини утврђеној актом Владе, ако посебним законом није другачије одређено.  

Члан 16. 
Изабрано, именовано и постављено лице има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада 
због привремене неспособности за рад, и то: 
-у висини 65 % од плате коју би остватио у месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад 
ако је она проузрокована болешћу или повредом ван рада, али не мање од минималне зараде утврђене 
у складу са законом, 
-у висини 100 % од плате коју би остварио у месецу у којем је наступила привремена спреченост за 
рад ако је она проузрокована професионалном болешћу или повредом на раду. 

Члan 17. 
Изабрано, именовано и постављено лице има право на: 
-накнаду за отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у висини 
једне и по плате коју би остварило у месецу, који предходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с 
тим што не може бити нижа од једне и по зараде по запосленом исплаћене у Републици у последња 
три месеца, према последњем коначно објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, на дан исплате, 
-накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак с посла и 
-друге накнаде утврђене законом. 
Накнаде из става 1. овог члана исплаћују се у висини утврђеној актом Владе. 

Члан 18. 
Право на плату припада изабраном, именованом и постављеном лицу на сталном раду у Скупштини 
од дана ступања на функцију до дана разрешења, односно до дана престанка вршења функције. 
Лице које по престанку вршења функције не буде поново бирано или које буде разрешено пре истека 
мандата, има право на плату коју је имало на дан разрешења у трајању од 6 месеци у складу са 
Законом о радним односима у државним органима. 

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за 
месец новембар 2004 године. 

 
 
 
 

30. новембар  2004.                       "Службени гласник Општине Лапово"                       Број  8   - Страна  16 
 

Члан 20. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Правилник о звањима, платама, накнадама и 
другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр: 5/2001, 8/2002 и 6/ 2003). 

АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА КОМИСИЈА 
     Број: 121-19/04-03, од 19.11.2004 године 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                                     Весна Стојановић,с.р.    
304.         
На основу члана 30. тач. 10. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 28. 
тачка 11. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), на предлог 
председника Скупштине, Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11. 2004. год. донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Поставља се ДУШАН МИЛОШЕВИЋ за Секретара Скупштине општине Лапово. 



2. Обавезује се именовани да у року од 6 месеци положи стручни испит за рад у органима 
управе. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-312/04-03 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                            Животије Мујковић,с.р. 
305. 
На основу члана 30. тач. 10. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 28. 
тач. 11. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 15.11. 2004. год. донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Разрешава се СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ функције Секретара Скупштине општине Лапово. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Лапово». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-313/04-03 
           ПРЕДСЕДНИК 
                  Животије Мујковић,с.р. 
306. 
На основу члана 30. тач. 11. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 28. 
ст. 12. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), на предлог 
председника општине, Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.11.2004. год. донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Поставља се СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ за начелника Општинске управе Лапово. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Лапово». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-314/04-03 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                     Животије Мујковић,с.р. 
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