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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-111/21-I
Датум: 28.06.2021.године
ЛАПОВО

На основу члана 4. став 3. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 7. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 46/2014 - Одлукa УС
РС, 104/2016 и 95/2018.), члана 5. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник
општине Лапово“ бр. 9/21) и члана 37. став 1. тачка 19. и 44. Статута општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19), Скупштина општине Лапово је на
седници одржаној  дана 28. јуна 2021. године донела

О  Д  Л  У  К  У
о посебном паркинг простору

Члан 1.
Овом Одлуком се одређује посебан паркинг простор намењен за паркирање тешких

теретних моторних возила-камиона са приколицом и сличних теретних моторних возила,
која долазе на територију Општине Лапово довозећи и одвозећи робу за коју је неопходно
спроводити одређену царинску процедуру.

Члан 2.
Као ближе дефинисани простор за намену посебног паркинг простора из члана 1.

ове одлуке одређују се кп.бр. 6658/1, 6658/4 и 6658/7 КО Лапово, које се налазе у
Комуналној зони и које су ПГР-ом предвиђене за паркинг.

Члан 3.
Поверава се ЈКСП „Морава“ Лапово управљање посебним паркинг простором

дефинисаним чланом 1. и 2. ове Одлуке, које обухвата услуге одржавања паркиралишта,
организације и вршења контроле и наплате паркирања.

Међусобна права и обавезе којe се односе на обављање послова из става 1. овог
члана уредиће се уговором између општине Лапово и ЈКСП „Морава“ Лапово.

Члан 4.
Корисници наведеног посебног паркинг простора плаћају коришћење паркинг

простора у износу од 1.200,00 динара са ПДВ-ом за проведено време у трајању до 24 часа.
Уколико коришћење паркинг простора траје дуже од 24 часа, корисник је дужан да

плати додатни износ од 1.200,00 динара по дану.

Члан 5.
Посебан паркинг простор из члана 1. ове Одлуке ће се користити сваког дана.

Члан 6.
Контролу спровођења ове Одлуке вршиће комунални инспектор и инспектор за

саобраћај и локалне и некатегорисане путеве Општинске управе општине Лапово.
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Члан 7.
Забрањује се паркирање тешких теретних моторних возила-камиона са приколицом

и сличних теретних моторних возила, одређених у члану 1. ове Одлуке, на другој јавној
површини, осим посебног паркинг простора наведеног овом Одлуком.

Члан 8.
Паркирање супротно овој Одлуци, возила одређених чланом 1. ове Одлуке, сматра

се прекршајем за који се изриче новчана казна возачу, на лицу места у складу са Одлуком
о јавним паркиралиштима („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 9/21).

Средства од наплате новчаних казни из става 1. овог члана, приходи су буџета
општине Лапово.

Члан 9.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о посебном паркинг

простору број: 020-86/21-I од 23. априла 2021. године („Службени гласник општине
Лапово“ бр. 9/21).

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.
 ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић, с.р.


