
SLUЖBENI	  GLASNIK	  
OПШTINE	  LAPOVO 

GODINA	  	  	  X	  	  	  	  	  	  	  BROJ 	  	  1	  	  	  	  	  	  LAPOVO	  	  17.  02. 	  2003.	  	  god.	  
GLASNIK	  IZLAZI	  PO	  POTREBI.	  ROK	  ZA	  REKLAMACIJU	  10	  DANA.	  ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 ДИН. 
1. 
На основу чл. 120. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 9/02), чл. 6. 
Одлуке о обележавању подручја општине 
Лапово, обележавање насељеног места Лапово, 
о начину одређивања и обележавања улица и 
зграда ("Општински службени гласник" бр. 
21/92) и чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана  08. 10.  2002. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА И 

ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА НОВИХ УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
Мењају се називи улица: 
нови назив                                       стари назив 
                                                                  
1. Улица МИХАЈЛА ПУПИНА____________ 
______________________за улицу Бошка Бухе  
2. Улица ГРЧКА      за улицу Војводе Путника 
3. Улица БОРИСЛАВА  ПЕКИЋА  
                            за улицу Војводе Степе 
4. Улица ЉУБОМИРА  ЈОВАНОВИЋА 
 ____          __за улицу Даринке Радовић 
5. Улица  КНЕЗА МИХАЈЛА   _____________                                   
                                               за улицу 9 Октобар 
6. Улица СТАНОЈА  ГЛАВАША  
 ____________за улицу Душана Бурсаћа 
7.Улица  КНЕЗА   МИЛОСАВА   ЛАПОВЦА
 _________за улицу Жикице Јовановића 
8.Улица ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА 
______________за улицу Ивана Милутиновића 
9. Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ               
__________________за улицу Иво Лоле Рибара 
10. Улица СТЕВАНА ДЕЧАНСКОГ ______
 ___________за улицу Јелене Ћетковић 
11. Улица ХИЛАНДАРСКА  ______
 _________________за улицу Крцунову 
12. Улица КРАЉА МИЛУТИНА  
 ______________за улицу Николе Тесле 
13. Улица БАНОВИЋ  СТРАХИЊА ______
 _______________за улицу Партизанску 
14. Улица ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА 
 ______________за улицу Савез бораца 
15.Улица ДЕСПОТА СТЕВАНА ЛАЗАРЕВИЋА 
__________________за улицу Саве Ковачевића 
16.Улица КРАЉА МИЛАНА______________ 
___________________________за улицу 7 Јула 

17. Трг КРАЉА АЛЕКСАНДРА I  ___                           
_______________________за Трг Савез бораца 

Члан 2. 
Одређују се називи нових улица: 
1. Улица КАПЕТАН КОЧЕ 
АНЂЕЛКОВИЋА (од Његошеве улице, 
надвожњаком преко ауто-пута, поред ауто 
сервиса, "Дуге" и магацина "Пољотехне"). 
2. Улица МАЈКЕ  ЈУГОВИЋА (од улице 
Капетан Коче Анђелковића, поред ауто пута 
према Нишу) 
3. Улица КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ ( од улице 
Капетан Коче Анђелковића, поред ауто-пута 
према Београду - према Свилајнцу) 
4. Улица ВОЈВОДЕ СТЕПЕ (од Карађорђеве 
улице, поред Мотела "Кошуте", надвожњаком 
преко ауто-пута, поред ауто сервиса) 
5. Улица ЦЕРСКА (од улице Стевана Сремца 
према Баточини) 
6. Улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА 
ОБРЕНОВИЋА (од ул. 1 Маја преко 
надвожњака до улице Краљице Марије) 
7. Улица ЉУБОМИРА ПРЕШИЋА ( од 
улице К. Петра I до ОШ "Светозар 
Марковић"). 

Члан 3. 
Новим улицама убудуће дати називе носилаца 
Карађорђеве звезде из Лапова. 

Члан 4. 
За улице које нису обухваћене чланом 1. ове 
Одлуке утврђују се садашњи називи улица 
означени у регистру улица код надлежног 
органа Општинске управе. 

Члан 5. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежно 
одељење Општинске управе. 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу даном добијања 
сагласности од надлежног министарства и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Досадашњи назив ул. Бошка Бухе мења се у 
назив ул. М.Пупина из разлога што је име 
научника светског гласа много значајније од 
досадашњег назива ове улице: 
Ул. В.Путника у којој укупно живе три 
домаћинства мења се у назив Грчка улица јер  
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сматрамо да то заслужује наша пријатељска и 
суседна држава. 
Ул. Војводе Степе која има укупно пет кућа 
даје се нови назив академика Борислава 
Пекића. 
Ул. Даринке Радовић мења се у назив ул. 
Љубомира Јовановића рођеног Лаповца 
познатог политичара и књижевника који је 
најзаслужнији што је Лапово крајем 19. века 
проглашено Варошицом. 
Досадашња ул. 9. Октобар именује се у ул. 
Кнеза Михајла јер се ради о улици која је 
носила тај назив до 1946. год. 
Ул. Душана Бурсаћа мења назив у улицу 
Станоја Главаша што сматрамо да Станоје 
Главаш као историјска личност има већи 
значај за ово место и овај крај. 
Ул. Ж.Јовановића мења се у назив Кнеза 
Милосава Лаповца јер је Милосав Лаповац био 
значајна историјска личност који је са 
Карађорђем и још шест другова подигао 
устанак у Орашцу 02. фебруара 1804. год.. 
Поред тога Милосав Лаповац  учествовао је у 
првом и другом устанку и у Хаџипродановој 
буни. 
Ул. Ивана Милутиновића мења се у назив ул. 
В.Р.Путника јер сматрамо да изузетни српски 
војсковођа Р.Путник добије значајно већу 
улицу а историски гледано много је значајнији 
од Ивана Милутиновића. 
Ул. Иво Лоле Рибара мења се у назив Николе 
Тесле нашег познатог научника познатог гласа 
који заслужује већу улицу, и има историјски 
већи значај од И.Л.Рибара. 
Ул. Јелене Ћетковић мења се у ул. Стевана 
Дечанског јер историјски гледано значај  
Стевана Дечанског је неупоредиво већа од 
значаја Јелене Ћетковић. 
Ул. Крцунова преименује се  у Хиландарску по 
манастиру Хиландар на Светој Гори 
задужбину Немањића и колевку српске 
културе. 
Ул. Николе Тесле мења назив у ул. Краља 
Милутина. 
Ул. Партизанска мења назив у ул. Бановић 
Страхиње као хумане српске личности. 
Ул. Савеза бораца мења назив у ул. Патријарха 
Димитрија познатог црквеног 
великодостојника и књижевника који је као 
млад свештеник живео и радио у Лапову. 
Ул. Саве Ковачевића мења се у назив ул. 
Деспота Стевана Лазаревића јер сматрамо да је 
деспот Стеван Лазаревић значајнија личност 
српске историје од Саве Ковачевића. 
Ул. 7. Јула мења се у назив ул. Краља Милана 
као значајну личност српске историје. 

Трг Савез бораца мења се у назив Трг Краља 
Александра I као значајну личност српске 
историје.  
Што се тиче нових улица узета су имена 
личности које до сада нису имале називе улица 
у Лапову осим што је дат назив улици Војводе 
Степе која по дужини и значају имена нашег 
прослављеног војводе и припада. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
                     Број:020-229/02-03       
          ПРЕДСЕДНИК              

         Милош  Здравковић,с.р. 
2. 

На основу члана 28. и 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), Закона о 
обиму средстава и учешћу општина и градова 
у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. 
год. ("Сл. гласник  РС" бр. 87/02), чл. 18. тач. 
3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  
РС" бр. 9/02) и чл. 56. Статута Општине 
Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 4/02), Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној 13. 01. 2003. год., 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОДОБРЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - МАРТ  2003. ГОД. 

 

1. Одобрава се тромесечни план 
финансирања по Одлуци о буџету општине 
Лапово за период ЈАНУАР - МАРТ 2003. 
год. са: 
- УКУПНИ  ПРИХОДИ      12.011.790 дин. 
- УКУПНИ  РАСХОДИ       12.011.790 дин. 
 

2. За покриће расхода по овом тромесечном 
плану, служиће средства редовних јавних 
прихода, а у случају недостатка истих 
извршиће се позајмица из резервног фонда 
буџета. 
3. Средства по овом финансијском плану, 
преносиће се корисницима буџета на њихове 
жиро рачуне и исти могу створити обавезе до 
висине одобрених средстава по позицијама. 
4. Табеларни део прихода и расхода по овом 
тромесечном плану, саставни су део овог 
решења. 
5. Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 1. јануара 2003. године. 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

                        Број:  020-9/03-03     

     ПРЕДСЕДНИК 
          Боривоје  Јеленковић,с,р, 
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3. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово", 
бр.3/01) и члана 4. Правилника о јавним 
набавкама мале вредности  ("Сл.гласник 
општине Лапово", бр. 7/02) Извршни одбор 
Скупштине општине Лапово  на седници 
одржаној 13.01.2003.године, донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за јавне набавке у 
Општинској  управи Лапово у саставу: 
         1. СЛОБОДАН ЗЛАТКОВИЋ 
         2. МОМЧИЛО ПЕРТРОВИЋ 
         3. ГОРИЦА ЈЕЛЕНКОВИЋ 
2. Задатак Комисије је да припрема конкурсну 
документацију на основу које ће понуђачи 
слати понуде за набавку основних средстава, 
потрошног материјала, као и за пружање 
услуга зе потребе Општинске управе. 
3. Комисија је дужна да извештава Извршни 
одбор о набавкама, води евиденцију о 
спроведеним набавкама, проверава најмање 
једанпут месечно набавке мале вредности 
испод 100.000,00 динара које спроводи 
старешина органа. 
4. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-11/03-03   

                                                                                                                                                                       
                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                      
                                 Боривоје Јеленковић,с.р. 
4. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово", 
бр.3/01) Извршни одбор Скупштине општине 
Лаповона седници одржаној 13.01.2003.године 
донео је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1.ПРИХВАТА СЕ  инцијатива одборника 
ЈАНКОВИЋ МИЛУТИНА из Лапова  за 
изградњу улице Ивана Милутиновића у 
Лапову. 
2. У Програм ЈП "НОВИ ВЕК" за 2003. годину 
предвидети средства за изградњу улице Ивана 
Милутиновића у висини од 50% од 
предрачунске вредности. 
3. Средства за изградњу улице у складу са 
захтевом одборника ЈАНКОВИЋ МИЛУТИНА 
обезбедиће Скупштина општине Лапово и 
Јанковић Милутин као суинвеститори о чему 
ће се направити посебан уговор. 
 

 
4. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-306/02-03   

                                                                                                                                                                            
                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 

                         Боривоје Јеленковић,с.р. 
5. 
На основу чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" 3/01) 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово 
на седници одржаној 30. 01. 2003. год. донео је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Организациони одбор за 
прославу Дана општине - 17. март, у саставу 
1. СЛОБОДАН ЗЛАТКОВИЋ, председник 
2. ДАНИЈЕЛА  СТАНКОВИЋ, члан 
3. РАДОМИР ШИШКОВИЋ, члан 
2. Задатак Организационог одбора је да 
поводом Дана општине организује припрему 
свих културних манифестација, уређење 
просторија Центра за културу, позивање и 
пријем гостију. 
3. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-33/03-03 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
                              Боривоје Јеленковић,с.р. 
6. 

На основу члана 38.  Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља ("Сл. 
гласник РС" бр. 44/95, 23/96, 16/97, 46/98), 
члана 11. Одлуке о изградњи објеката 
("Службени гласник Општине Лапово" бр. 
3/98) и чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник Општине Лапово"  бр. 
3/01),  Извршни  одбор  Скупштине   општине  
Лапово,на седници    одржаној 30. 01. 2003.год. 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА-КИОСКА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ИНВЕСТИТОРА АНЂЕЛКОВИЋ 
СЛОБОДАНА, ИЗ ЛАПОВА 

 

Члан 1. 
Усвајају се Урбанистичко-технички услови за 
постављање привременог објекта - киоска за 
обављање трговинске делатности на кп.бр. 
8716/1 КО Лапово у ул. Краља Петра I бр. 42 
инвеститору Анђелковић Слободану из Лапова  
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ул. Краља Петра I бр. 42, у свему према 
предлогу ЈП за  урбанизам, грађевинско 
земљиште, изградњу и путеве "Нови век" 
Лапово бр. 350-2-3/03 од 28. 01. 2003 год. 
1. Општи услови урбанистичке регулације   
1.1. Објекат се поставља на грађевинској 
локацији: као слободностојећи 
1.2. Међусобна удаљеност објекта:  
1.3. Минимално растојање између РЛ и ГЛ: 
поклапају се 
1.4. Растојање основног габарита од суседних 
ГП: 2м од кп.бр. 8715/1 
1.5. Висина објекта: 2,40м 
1.6. Кота приземља: 20 цм од нивоа терена 
1.7. Висина надзитка стамбене поткровне 
етаже: нема 
1.8. Спратност: приземље 
1.9. Испади на објекту: нема 
1.10. Положај грађ. елемената у односу на ГЛ: 
на ГЛ 
1.11. Спољне степенице: нема 
1.12. Ограда парцеле:  
1.13. Одводњавање површинских вода: према 
дворишту 
1.14. Паркирање возила: нема 
1.15. Дозвољена намена објекта: киоск 
1.16.  Коефицијент изграђености:  
1.17. Степен искоришћености:  
1.18. Остало:  Габарит димензија: 3.00х2.00м  
2. Услови грађења објекта 
2.1. Етапност градње: целокупно 
2.2. Обезбеђење суседних објеката:  
2.3. Заштита животне средине и културних 
добара: 
2.4. Санитарна заштита:  
2.5. Остало:  
3. Услови за прикључење на комуналну 
инфраструктуру: 
3.1. Саобраћај: из улице Краља Петра Првог 
3.2. Водовод: нема 
3.3. Фекална канализација: нема 
3.4. Кишна канализација: ка грађ.парцели 
3.5. Електро инсталације: на постојећу мрежу 
3.6. ПТТ: нема 
3.7. Топловод: нема 
3.8. Гасовод: нема 
3.9. Остало:  
4. Посебни услови: 
4.1. Саставни део ових УТУ чини следећа 
документација:  
- копија плана Р=1:2500  
- власнички лист  
- ситуација Р=1:2500 
4.2. Инвеститор је обавезан да од надлежног 
Општинског органа прибави САГЛАСНОСТ 
на техничку документацију којом се потврђује 
да је иста израђена у складу са  
 
 

 

УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА и условима 
надлежних организација. 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини следећа 
документација: копија плана у размери 1:2500, 
02-953-2/2002-240 од 19. 11. 2002. год. са  
графичким прилогом у размери 1:2500 израђен 
од ЈП "Нови век" Лапово. 

Члан 3 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-34/03-03 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК 
                   Боривоје  Јеленковић,с.р. 
7. 
 Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01), на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К   У 
 

Члан 1. 
Прихвата се иницијатива  "MEDITRADE" 
Д.О.О. из Београда, за измену и допуну 
Просторног плана Ауто-пута Е-75 у складу са 
Идејним  програмским предложеним 
решењем. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-18/03-03 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                         
                            Милош  Здравковић,с.р. 
8. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01) и чл. 6. Одлуке о 
оснивању Центра за културу "Стефан Немања" 
Лапово ("Општински службени гласник" бр. 
15/92), на седници одржаној  10. 02. 2003. год. 
донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 
Даје   се    сагласност   на   Програм   рада - 
Стратешки план за  2003.  годину са 
финансијским планом Центра   за    културу  
"Стефан   Немања"    Лапово. 
Саставни део овог решења чини Стратешки 
план 2003. Центра за културу "Стефан  
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Немања" са финансијским планом за 2003. год. 
II 

Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-4/03-03 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                              
                                Милош  Здравковић,с.р. 
9. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33 
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01) и чл. 8. Одлуке о 
оснивању Општинске библиотеке "Слово" 
Лапово ("Службени гласник Општине Лапово" 
бр. 9/95), на седници одржаној 10. 02. 2003. 
год. донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

Даје    се     сагласност     на    Програм    рада 
са финансијским планом за   2003.   годину  
Општинске   библиотеке   "СЛОВО"    Лапово. 
Саставни део овог решења чини Програм рада 
са финансијским планом за 2003. год. 
Библиотеке "Слово" Лапово. 

II 
Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-39/03-03                         

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                 
Милош Здравковић,с,р, 

10. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 24. 
и 116. Закона о основној школи ("Службени 
гласник РС" бр. 50/92)  и чл. 33. Статута 
Општине Лапово ("Службени гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01)  на седници 
одржаној 10. 02. 2003. год. доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада 
Основне школе "Светозар Марковић"  Лапово  
за школску 2002/2003. годину, са 
финансијским планом за 2003. год. 
Саставни део овог решења чини Годишњи 
програм рада ОШ "Светозар Марковић" 
Лапово за школску 2002/2003. год. и 
финансијски план за 2003. годину. 

 

II 
Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:  020-40/03-03  
 

ПРЕДСЕДНИК                                                 
  Милош  Здравковић,с,р, 

 
 

 

11. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 28. 
Закона о средњој школи ("Службени гласник 
РС" бр. 30/97)  и чл. 33. Статута Општине 
Лапово ("Службени гласник Општине Лапово" 
бр. 3/01) на седници одржаној 10. 02. 2003.  
године доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи 
Програм рада Техничке школе Лапово за 
школску 2002/2003. годину са финансијским 
планом за 2003. год.. 
Саставни део овог решења чини Годишњи 
програм образовно-васпитног рада Техничке 
школе за школску 2002/2003. год. са 
финансијским планом за 2003. год. 

II 
Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:  020-41/03-03  
ПРЕДСЕДНИК 

Милош  Здравковић,с.р. 
12. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 53. 
Закона о друштвеној бризи о деци ("Сл. 
гласник РС" бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 
28/94, 47/94 и 25/96) и чл. 33. Статута 
Општине Лапово ("Сл. гласник Општине 
Лапово" бр. 3/01), на седници одржаној 10. 02. 
2003. године,  доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

Даје   се    сагласност   на   Годишњи  програм   
рада Установе за децу предшколског узраста 
"Наша младост" Лапово за радну 2002/2003. 
годину, са финансијским планом за 2003. год.. 
Саставни део овог решења чини Годишњи 
програм рада Установе "Наша младост" 
Лапово за радну 2002/2003. год. са 
финансијским планом за 2003. год. 

II 
Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:  020-2/03-03  
ПРЕДСЕДНИК 

Милош Здравковић,с.р.         
13. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01),на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

Даје   се    сагласност   на   Програм   рада са 
финансијским планом  за 2003.  годину ЈКСП 
"Морава" Лапово 
Саставни део овог решења чини Програм 
активности у пружању комуналних услуга за 
2003. год. 

II 
Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-42/03-03   
ПРЕДСЕДНИК 

Милош  Здравковић,с.р. 
14. 
На основу члана 13. Закона о грађевинском 
земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 44/95) и чл. 8. 
Закона о планирању и уређењу простора и 
насеља ("Сл. гласник РС" бр. 45/95), 
Правилника о садржају и начину доношења 
програма уређивања градског грађевинског 
земљишта ("Сл. гласник РС" бр. 46/91) и чл. 
33. Статута општине Лапово ("Службени 
гласник општине Лапово" бр. 3/01) Скупштина 
општине Лапово на својој седници од 10. 02. 
2003. год. донела је 

ОДЛУКУ  О  УСВАЈАЊУ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА 2003. ГОДИНУ 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

а) Програм је урађен на основу разматраног 
нацрта и усаглашен са Буџетом општине 
Лапово за 2003. годину, који је разматран и 
усвојен на седници СО Лапово од 12.12.2002. 
године, чине елементе за доношење одлуке о 
усвајању; 
б) Приоритет у овом Прграму даје се стеченим 
обавезама на изградњи објеката из 2002. 
године, на објектима и радовима неопходним 
за одржавање места, као и решавању 
критичних тачака у функционисању места у 
целини; 
ц) Програм се може у планском периоду 
проширити и другим радовима у случају : 
- ако се при реализацији радова утроше 

мања средства од планираних  
- ако се из истих извора обезбеди приход 

већи од планираног  
- ако се обезбеде додатана средства из 

других извора 
- ако се обезбеде средства из месног 

самодоприноса за одређене објекте. 
 

 

А. 
УРБАНИЗАМ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,НАДЗОР 
И ИСТРАЖИВАЊА 
1.Учешће у изради урбанистичког пројекта за 
гробље омеђено улицама В.Мишића и 
Немањином                45.000.00  
2. Учешће у изради урбанистичког пројекта за 
гробље омеђено улицама 7.Јула и Косовских 
Јунака      
    45.000.00 
3.Учешће у изради РП”2” Лапово (пети реон) 
    45.000.00 
4. Измена урбанистичког пројекта “Лапово–
Центар 1” (Краља Петра Првог-Његошева-
ж.пруга)     
    45.000.00 
5. Учешће у изради урбанистичког пројекта 
омеђеног улицама    Његошевом,Цара Лазара и 
К.П. бр. 8291/2 КО Лапово   (зграда солидарне)  
                                                      75.000.00 
6. Организација и спровођење надзора на 
реализацији програма( 3% вредности ставки 
Б.1.б;Б.2;Б.3.;Б.5.)    
    252.000.00 
Укупно урбанизам пројектовање и надзор 
                507.000.00 
Б. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ОБЈЕКАТА 
1. Наставак асфалтирања улица према 

пројекту за улицу 
      Д.Туцовића од “Дудова” до улице 
Д.Бурсаћа(каменоресца) 
- стечене обавезе     
    4.233.000.00 
- нове обавезе     
    5.500.000.00 
    9.733.000.00 
2. Учешће у завршетку II фазе Дома здравља 

    1.000.000.00 
3.   Изградња I фазе објеката за друштвене 
активности у V реону   1.000.000.00 
4.   Завршетак црквеног дома у Лапову 
       220.000.00 
5.   Остали радови: одводњавање ул. 
Р.С.Фронта и Бошка Бухе око 150 м1   

    900.000.00 
      - улица Вука Караџића (плаћено 
273.084.80.) 
6.   Учешће у изградњи просторија за 
библиотеку у згради солид. стамбене изградње 
    1.200.000.00 
7. Изградња улице Ивана Милутиновића 

дужине око 650 м1 – из донација 
8. Локација за ватрогасни дом површине 20 а.

     / 
9. Израда централног грејања у центру за 

културу у Лапову    / 
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Укупно реконструкција и изградња  
    14.093.000.00 
 
Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 
1. Естетско уређење места: 
а) одржавање фреске Свете Параскеве  
                 50.000.00 
б) завршетак градске чесме(замена славина) 
                 20.000.00 
в) постављање старе локомотиве  
              150.000.00 
г) замена парковских клупа (по усвојеном 
програму ИО)   55.000.00 
д) израда дрвореда,озелењавање  
              125.000.00  
ђ) декоративна расвета(по усвој.Програму ИО)
                         100.000.00 
е) облагање фонтане мермером  
          / 
 ж) поправка заштитне ограде на надвожњаку у 
И.Андрића              180.000.00 
       з) израда идејног решења уређења трга 
испред “Топољара”   20.000.00 
  укупно уређење места:   700.000.00 
 
2. Јавна расвета : 
а) утрошак електричне енергије за уличну 
расвету    1.800.000.00  
б) набавка потрошног материјала за расвету 
         540.000.00 
в) завршетак осветљавања учионице у одељку 
три основне школе   / 
укупно јавна расвета  2.340.000.00 
укупно ком. одрж. места 3.040.000.00 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
А. 
УРБАНИЗАМ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,НАДЗОР 
И ИСТРАЖИВАЊА         507.000.00 
Б. ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ОБЈЕКАТА       14.093.000.00  
Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 
         3.040.000.00 
УКУПНО:      17.640.000.00 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА 

И РАСХОДА ЗА 2003. 
 

ПРИХОДИ 
а) Приходи из буџета СО Лапово 
1. од накнада за коришћење комуналних 

добара од општег интереса   640.000.00 
2. од накнада за коришћење грађевинског 

земљишта    5.600.000.00 

3. од пореза на фонд зарада   
     7.800.000.00 

свега :                          14.040.000.00 
 
б) Приходи од донација  
1. Средстава из републичке дирекције за 

путеве за  
       изградњу ул. Д.Туцовића до каменоресца 
    3.600.000.00 
свега:     3.600.000.00 
 
в) Сопствени приходи  
1. приходи од издавања УТУ,и урбанистичких 
сагласности   500.000.00 
2. надзор на реализацији програма за 2003. 
    252.000.00 
3.од накнаде за сезонско заузимање јавне 
површине и то. 
- за 2002. Годину    
      80.000.00 
- за 2003. Годину    
    100.000.00 
4. на име вођења свих стручних послова око 

изградње надзора, продаје станова и 
осталог на другој фази стамбено-солидарне 
изградње П+2+пот у Лапову  
 `   420.000.00 

5. на име трошкова око обраде података, 
штампању решења, дистрибуцији истих, 
књижењу, спровођењу поступка  принудне 
наплате, компензације и др., а за накнаду  

      коришћења грађевинског земљишта за 
правна лица    492.000.00 
свега :             1.844.000.00 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА  

а) Приходи од буџета СО Лапово  
    14.040.000.00 
б) Приходи од донација    
      3.600.000.00 
в) Сопствени приходи      
      1.844.000.00 
Укупно приходи:     
    19.484.000.00 
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15. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01), на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора ЈП 
"Нови век" Лапово са проширеном Комисијом 
о естетском уређењу места у 2002. години 

II 
Саставни део овог решења чини Извештај 
Надзорног одбора од 10. 01. 2003. год. 

III 
Решење објавити у "Службеном гласнику 
Општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-21/03-03                                
ПРЕДСЕДНИК 

Милош  Здравковић,с.р. 
16. 
На основу  члана 8. и  16. Закона  о  јавним  
приходима  и јавним  расходима ("Сл. гласник 
Републике Србије" бр. 76/91, 41/92, 18/93, 
22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98 и  54/99), чл. 
83. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник Р. Србије" бр. 9/02) и чл. 33. Статута 
општине Лапово ("Сл. гласник општине 
Лапово" бр. 3/01), Скупштина општине Лапово 
на седници одржаној 10. 02. 2003.    године 
донела је 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ 
КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се плаћање комуналних 
такси за коришћење одређених права, 
предмета и услуга на територији општине 
Лапово, утврђује се висина, олакшице, рокови 
и начин плаћања локалне комуналне таксе. 
Таксе из става 1. овог члана представљају 
локални јавни приход Буџета општине Лапово. 

Члан 2. 
Комуналне таксе се плаћају за коришћење 
права, предмета и услуга и то: 
 1. Коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација; 

2. Истицање фирме на пословном 
простору; 

3. Држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина; 

4. Коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима; 

 

 
5. Коришћење витрина ради излагања 

робе ван пословне просторије; 
6.  Изградњу грађевинских објеката; 
7. Држање средстава за игру (билијар, 

томбола и сл); 
8. Приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима; 
9. Коришћење рекламних паноа. 

Члан 3. 
Комуналне таксе плаћају: Компаније, 
Акционарска друштва, Деоничарска друштва, 
Предузећа, радње,  физичка и правна лица која 
користе право, предмет или услугу за чије је 
коришћење овом Одлуком и таксеном тарифом 
комуналних такса прописано плаћање 
комуналне таксе. 
Висина комуналне таксе која се плаћа за 
коришћење права, предмета и услуге из чл. 2. 
Одлуке као и начин и рокови плаћања 
утврђени су овом Одлуком и таксеном 
тарифом комуналних такса која је саставни део 
ове Одлуке. 

Члан 4. 
Код утврђења и наплате таксе, жалби, 
повраћаја и застарелости, примењују се 
одредбе Закона о порезу на доходак грађана. 
Наплата таксе врши се преко прописаних 
пролазних рачуна за убирање јавних прихода, 
а разрез и наплату врши Општинска управа 
Лапово. 

Члан 5. 
Комуналне таксе на вашарима, сајмовима и 
пијацама плаћају се приликом уласка на 
продајно или изложбено место, а наплату 
врши Јавно комунално предузеће. 

Члан 6. 
Висина, олакшице, рокови и начин плаћања 
одређују се у складу са овом Одлуком и 
таксеном тарифом комуналних такса, која је 
саставни део ове одлуке. 

Члан 7. 
На износ комуналне таксе која није плаћена у 
року, плаћа се камата према одредбама Закона 
о порезу на доходак грађана, а обрачунава је и 
наплаћује Општинска управа Лапово или 
други орган наведен у таксеној тарифи. 

Члан 8. 
Такса из члана 2. тачка 2. Одлуке плаћа се по 
зонама у различитој висини. Зоне по овој 
Одлуци оређене су у складу са Одлуком о 
накнади за коришћење грађевинског земљишта 
општине Лапово.  

Члан 9. 
У свему осталом што није регулисано овом 
Одлуком примењиваће се Закон о јавним  
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приходима и јавним расходима и Закон о 
порезу на доходак грађана. 

Члан 10. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама објављена у "Службеном гласнику 
општине Лапово" бр. 1/02. 

 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
биће објављена у ("Службеном гласнику 
општине Лапово") а примењиваће се од дана 
доношења. 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-44/03-03     
ПРЕДСЕДНИ 

          Милош  Здравковић,с.р. 

 
ТАКСЕНА  ТАРИФА  ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСА 

ТАРИФНИ  БРОЈ  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
За коришћење простора на јавним површинама, трговима, вашарима, тротоарима и испред пословног 
простора плаћа се такса по 1м2 површине која се користи у времену трајања коришћења и то: 

  плаћа  се 
1. За запремање тротоара и других простора на јавним површинама испред 

пословних простора у пословне сврхе (постављање столова испред 
угоститељских објеката, апарата за продају сладоледа, кокица и сл.) плаћа се 
комунална такса по 1м2  дневно  

 
 

15,00 

2. За  заузимање   простора  на  вашарима, сајмовима и сл., ради продаје  робе, или 
пружања услуга грађанима по 1м2 заузете површине дневно 
-за организовање циркуских представа и сл.по 1м2 заузете површине дневно 

 
30,00 
  5,00 

3. За запремање јавних површина ради постављања привремених монтажних 
објеката (киоска, тезге и сл), плаћа се такса по 1м2  годишње 

 
700,00 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју изузев под редним бројем 2. утврђује се и плаћа 
приликом добијања дозволе за заузимање јавне површине и на почетку сваке наредне године. Таксу 
наплаћује ЈП "Нови век" Лапово, а орган надлежан за издавање одобрења за заузимање јавне 
површине не може да изда одобрење без пружања доказа о плаћеној такси и траје онолико колико се 
веже уговор. 
- Таксу под редним бр. 2. наплаћује Јавно комунално предузеће "Морава" и она служи за    уређење 
простора који служи за вашаре, сајмове и сл. 
- Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се јавна површина заузима по службеној  
  дужности и по наредби надлежних органа и ради извођења јавних радова и сл. као и за 
  истовар робе који не траје дуже од 2 часа. 
- Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине  
  Лапово. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  2. 
За истицање фирме на пословном објекту и ван пословног објекта такса се утврђује у годишњем 
износу по зонама и то: 
 - на подручју екстра зоне .............................................   57.000,00 динара 
 - на подручју прве зоне .................................................  40.000,00 динара 
 - на подручју друге зоне ...............................................   32.000,00 динара 
 - на подручју треће зоне ...............................................   24.000,00 динара 
Такса за истицање фирме из овог тарифног броја умањује се зависно од врсте делатности, 
површине и техничко употребних карактеристика објекта и то: 
- Правним лицима која су према закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица: из 
области трговине, угоститељства и за управљање Слободном зоном за основну фирму на седишту 
правног лица и то: 
 а) за средња правна лица за                                                                                                  50% 
 б) за мала правна  лица за                                                                                                     70% 
- Правним лицима која су према закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица из 
области пољопривреде и комуналних делатности за основну фирму на седишту правног лица и то: 
 а) за средња правна лица за                                                                                                  60% 
 б) за мала правна лица за                                                                                                      75%  
- Угоститељски објекти (кафане, ресторани, кафе барови, снек барови, кафе ресторани, кафићи, 
дискотеке и остали) капацитета: 
 а) до 40 м2 површине, 6 стола, 24 седећих места за                                                             50% 
 б) 41 до 60 м2 површине, 10 стола, 40 седећих места за                                                      40% 
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в) преко 61 м2 површине, више од 15 стола, о преко60 седећих места за                         30% 
 - остали угоститељски објекти (ресторани на железничким, аутобуским станицама, 
стадионима и базенима, ћевабџинице, посластичарнице, пицерије и киосци за шалтерску продају 
хране) за      88% 
 - трговинским објектима у друштвеном, приватном и мешовитом власништву и то: 
а) бензинске станице до 5 агрегата за точење за.................................................................................. 20% 

а.1) бензинске станице преко 5 аграгата за точење за .......................................................... 10% 
б) стоваришта и складишта: царинска на велико и мало и продајаграђевинског материјала   

б.1) укупне површине затвореног и отвореног простора до 1000 м2 за ............................. 60% 
б.2) укупне површине затвореног и отвореног простора преко 1000 м2 за ....................... 50% 

в) продаја на мало прехрамбене, непрехрамбене и мешовите робе (гвожђаре, текстила  
    и конфекције, цвећа, апотеке хумане, пољопривредне и ветеринарске, 
    комисиони, погребна опрема, парфимерије, аутоделови, књижаре и слично)  

в.1) површине укупног простора (продајни и магацински) до 10 м2 за ............................  93% 
в.2) површине укупног простора (продајни и магацински) од 11 до 25 м2 за ................... 92% 
в.3) површине укупног простора (продајни и магацински) од 26 до 40 м2 за ................... 90% 
в.4) површине укупног простора (продајни и магацински) преко 40 м2 за ....................... 85% 

г) шалтерска продаја штампе, часописа, игара на срећу и  
    спортске кладионице за ....................................................................................................................  87% 
д) робне куће за ...................................................................................................................................... 80% 
ђ) продаја цигарета и дувана на велико за........................................................................................... 60% 
е) продаја на тезгама и пијацама  за .................................................................................................... 96% 
 - Самосталне интелектуалне делатности и то: 
а) адвокати, ветеринари за ................................................................................................................... 83% 
б) доктори медицине, стоматолози, златари и уметници  за ............................................................ 87% 
в) астролошке, спиритистичке и сличне услуге  за  .......................................................................... 35% 
г) агенције за вођење посл.књига,пројектни и остали бирои, осигурање, 
     геодетски премер земљишта, мењачнице за.................................................................................. 91% 

- Самосталним занатским делатностима и то: 
а) производња хемијских производа 

а.1) површине укупног производног простора до 200 м2 за ................................................. 25% 
а.2) површине укупног производног простора од 201 до 400 м2 за ..................................... 20% 
а.3) површине укупног производног простора преко 401 м2 за ........................................... 15%  

б) пластичари и металопластичари  
б.1) површине укупног простора до 100 м2 и 1 производне машине за .............................. 50% 
б.2) површине укупног простора од 101 до 200 м2 и до 2 производне машине за ............. 45% 
б.3) површине укупног простора преко 201 м2 и више од 2 производне машине за ......... 40% 

в) уметничка обрада камена и бетона, производња гипсарске галантерије, 
     производња сиришта (маја)  и производња свећа 

в.1) површине производног простора до 60 м2 и 1 производне машине за ......................... 70% 
в.2) површине производног простора од 61 до 120 м2 и 2 производне машине за ............. 60% 
в.3) површине производног простора преко 121 м2 и више од 2 производне машине за .. 50% 

г) аутомеханичари,аутолимари, аутолакирери, технички преглед,  вулканизери 
    и прање возила и тепиха 

г.1) површине затвореног радног простора до 100 м2 за ......................................................  85% 
г.2) површине затвореног радног простора од 101 до 150 м2 за ..........................................  80% 
г.3) површине затвореног радног простора преко 151 м2 за ................................................. 75% 

д) производња безалкохолних пића за ..................................................................................................  80% 
ђ) каменоресци , зидари и циглари за ...................................................................................................  83% 
е) ситоштампа  

е.1) површине радног простора до 60 м2 и 1 штампарске машине за .................................. 88% 
е.2) површине радног простора од 61 од 120 м2 и до 2 штампарске машине за ................. 85% 
е.3) површине радног простора преко 121 м2 и више од 2 штампарске машине за ........... 82% 

ж) мушки и женски фризери за .............................................................................................................. 93% 
з) аутопревозници и радне машине 

з.1) са регистрованим 1 теретним возилом за ......................................................................... 94% 
з.2) са регистрована 2 теретна возила за .................................................................................. 92% 
з.3) са регистрована 3 и више возила за ................................................................................... 90% 
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и) млинари, ТВ механичари, таксисти, сервиси беле технике, 
    пекари, кораџије и произвођачи колача и столари за ........................................................................ 92% 
ј) производња папирне галантерије, картонске амбалаже и галантерије 

ј 1.) површине производног простора до 60м2 и једне производне машине за .................... 80% 
ј 2.) површине производног простора од 61 од 120м2 и две производне машине за ........... 70% 
ј 3.) површине производног простора преко 124м2 и више од две производ.маш.за..........  60% 

к) сви остали занати и самосталне услуге за ...........................................................................................95% 
л) дефицитарни занати: колари, сарачи, ужари, грнчари, часовничари, обућари, 
   опанчари, ковачи и поткивачи) за ...................................................................................................... 100% 

НАПОМЕНА: 
 1. Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта ("Службени гласник општине Лапово" бр. 1/02). 
 2. Таксу из овог тарифног броја плаћају: компаније, акцонарска друштва, деоничарска 
друштва, предузећа и њихове  јединице, физичка  лица  која  обављају  делатност  ради стицања  
добити, с тим што се такса плаћа на основну фирму или назив и онолико пута колико има истакнутих 
фирми или назива на различитим објектима, продавницама, радњама и сл. у Лапову. Ако се на једном 
објекту налази више истакнутих фирми или назива истог обвезника, такса се плаћа само на једну 
фирму односно назив. 
 3. Под истакнутом фирмом у смислу овог тарифног броја подразумева се свако име или назив 
који означава да обвезник обавља делатност на коју је по закону дужан да истакне фирму, без обзира 
да ли се обележје или назив налази са стране улице, у ходнику дворишта, на степеништу, на улазним 
вратима, или било ком другом месту објекта у којем се налази пословни простор обвезника. 
 4. Утврђивање таксе из овог тарифног броја врши Одељење за привреду општине Лапово 
издавањем решења на почетку године и континуирано у току године за обвезнике који са радом 
отпочну после фебруара месеца у току године. 
 Такса се плаћа у четири једнака дела по 1/4 квартално. Такса се плаћа сразмерно времену 
коришћења квартално. 
 5. Таксу из овог тарифног броја не плаћају установе из области основног и средњег 
образовања, предшколског васпитања и културе и физичке културе, здравствене и социјалне заштите, 
установе и државни органи и органи локалне самоуправе. 
 6.Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине 
Лапово.  

ТАРИФНИ  БРОЈ  3. 
За држање моторних друмских возила и прикључних возила плаћа се у годишњем износу и то:    

                        ДИНАРА                                                                                                                                  
1.1. Бицикли са помоћним мотором (до 49 ццм3) 20,00 
1.2. Мотоцикли  49 - 125 ццм3 30,00 
1.3. Мотоцикли  126 - 150 ццм3 35,00 
1.4. Мотоцикли  151 - 200 ццм3 50,00 
1.5. Мотоцикли  201 - 250 ццм3 60,00 
1.6. Мотоцикли  251 - 350 ццм3 70,00 
1.7. Мотоцикли  преко 351ццм3 100,00 

2. Путнички аутомобил и комбинована возила (комби) као и преуређена  
     возила за камповање и одмор према радној запремини мотора: 
             ДИНАРА 

2.1. до 900 ццм3 250,00 
2.2. преко 900 ццм3   до  1350 ццм3 330,00 
2.3. преко 1350 ццм3 до  1800 ццм3 420,00 
2.4. преко 1800 ццм3 до  2500 ццм3 500,00 
2.5. преко 2500 ццм3 до  3500 ццм3 600,00 
2.6. преко 3500 ццм3 700,00 

 3. Теретна друмска возила према носивости: 
                                                                                                  ДИНАРА 

3.1. до 1 тоне носивости 350,00 
3.2. преко 1 тоне до 3 тоне носивости 530,00 
3.3. преко 3 тоне до 5 тоне носивости 700,00 
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3.4. преко 5 тоне до 8 тоне носивости 900,00 
3.5. преко 8 тоне до  12 тоне носивости 1.050,00 
3.6. преко 12 тоне до 18 тоне носивости 1.400,00 
3.7. преко 18 тоне до 25 тоне носивости 1.750,00 
3.8. преко 25 тоне до 30 тоне носивости 2.100,00 
3.9. преко 30 тоне носивости 2.500,00 

 
 4. Тегљачи према снази мотора: 
               ДИНАРА 

4.1. до 55 кВ 700,00 
4.2. преко 66 кВ до 96 кВ 900,00 
4.3. преко 96 кВ до 132 кВ 1.050,00 
4.4. преко 132 кВ до 177 кВ 1.400,00 
4.5. преко 177 кВ 1.750,00 

   
5. Прикључна возила и приколице према 1 тони носивости: 

              ДИНАРА 
5.1. до 1 тоне носивости 100,00 
5.2. преко 1 тоне до 3 тоне носивости 180,00 
5.3. преко 3 т  до 5 т носивости 280,00 
5.4. преко 5 т  до 8 т носивости 420,00 
5.5. преко 8 т  до 12 т носивости 560,00 
5.6. преко 12 т  до 18 т носивости 700,00 
5.7. преко 18 т  до 25 т  носивости 1.050,00 
5.8. преко 25 т  до 30 т  носивости 1.400,00 
5.9. преко 30 тона носивости 1.750,00 

 
 6. Аутобуси и комбибуси по 1 регистрованом седишту...................         50,00 
 7. Трактори за транспорт .....................................................................       400,00 
 8. Радне машине ...................................................................................     1.400,00 
 9. Специјална адаптирана возила, атестирана за превоз пчела.......        140,00 

 НАПОМЕНА: 
1. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације      
    возила, односно продужења важења регистрације возила. 
    Орган надлежан за регистрацију возила регистроваће - продужити важење  
    регистрације  само уз подношење доказа о плаћеној такси. 
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
    а) возила хитне помоћи, црвеног крста, здравствене и ветеринарске службе; 
    б) путничка возила и мотоцикли војних и цивилних инвалида и инвалида рада са  
        60% и више телесних оштећења и оштећења доњих екстреминитета од 60% и 
        више ако возило служи за њихов превоз. 
    в) Друмска моторна возила за вршење комуналних служби, дистрибуције  
        електричне енергије, ватрогасне службе, милиције, армије и ТО. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  4. 
1. 
 
 
 
 
 

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним местима, која су од Извршног одбора општине за то 
одређена, плаћа се комунална такса на сваки започети час и то: 
а)  За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила....... 
б)  За путничке аутомобиле............................................................................... 
в) За мотоцикле и мопеде.................................................................................. 

       
      ДИНАРА 
 
 

15,00 
7,00 
1,50 

 
2. За возила која се паркирају на цео дан за свака започета 24 часа: 

а) За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила....... 
б) За путничка возила ....................................................................................... 

 
250,00 

50,00 
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НАПОМЕНА: 
1) Таксу из овог тарифног броја плаћа власник паркираног возила на лицу места 
    приликом паркирања, а наплату врши  овлашћена организација за организацију  
    и одржавање паркиралишта. 
2) Места на којима се за паркирање моторних возила и приколица наплаћује такса, 
    одређује Извршни одбор општине Лапово. 
3) Од плаћања таксе за паркирање возила ослобођени су ратни и мирнодопски 
    војни инвалиди и инвалиди рада за путничка возила која им служе за лични 
    превоз, под условима под којима су ослобођени од плаћања накнаде за јавне 
    путеве. О предњем се издаје налепница од стране надлежног органа. 
4) Контролу примене овог тарифног броја врши Републичко Министарство уну- 
    трашњих послова Полицијска станица  Лапово. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  5. 
За излагање робе у витринама ван пословног простора плаћа се годишње по 1м2 

заузете површине ........................................................................................... динара          300,00 
 НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом добијања дозволе за заузима- 
ње јавне површине и обнавља се сваке наредне године.Таксу утврђује и напла- 
ћује Општински орган надлежан за издавање дозволе. Контролу примене овог  
тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине Лапово. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  6. 
За извођење грађевинских радова, према врсти радова, односно објеката плаћа 
се комунална такса и то: 
1) За радове на подземним и надземним објектима који изискују раскопавање 
    коловоза, тротоара и других јавних површина комунална такса плаћа се  
    дневно по 1м2 заузете површине од 01. 04. до 30. 09. .......................... динара            3,00 
2) За радове из претходног става када се врше у периоду од 01. 10. до 
    31. 03. такса се плаћа по 1м2 заузете површине дневно ....................... динара            5,00 
3) За изградњу грађевинских објеката без раскопавања јавних површина  
    такса се плаћа по 1м2 заузете површине месечно ................................. динара            3,00 
 НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор, пре добијања одобрења за 
градњу. Орган управе надлежан за издавање одобрења за изградњу грађеви- 
нских објеката, као и за раскопавање јавних површина може да изда дозво- 
лу ако подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној такси за време означе- 
но као почетак и завршетак изградње. 
Ослобађа се плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја инвеститор  
за извођење грађевинских радова на водоводу и канализацији. 
Контролу примене овог тарифног броја вршиће грађевинска инспекција. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  7. 
За држање средстава за игру плаћа се комунална такса и то: 
1. За држање томболе месечно, спортске кладионице и остала  
    приређивања игара на срећу .................................................................. динара    3.000,00 
2. За држање аутомата са новчаним добицима на ковани новац или жетоне 
    по 1  (једном) аутомату месечно............................................................. динара    1.500,00 
3. За остале апарате и средства за игру по 1 апарату - средству месечно       "        1.500,00 
 НАПОМЕНА: 
Таксу  из овог тарифног броја  плаћа лице које приређује томболу односно држи 
аутомат. Таксени обвезник је обавезан да сам обрачунава таксу из овог тарифног 
броја  и  плати  на  одговарајући  уплатни рачун  најкасније  до  5.-ог у месецу за  
протекли  месец.  Ослобађају  се  плаћања таксе из овог тарифног броја приређи- 
вачи томбола од стране спортских организација. 
Овлашћује се Републичка управа јавних прихода и Финансијска полиција за кон- 
тролу плаћања таксе из овог тарифног броја и наплату исте. 
Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  8. 
За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима плаћа се  
такса месечно .................................................................................................... динара  1.400,00 
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 НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељ 
у чијем се угоститељском објекту 
приређује музички програм, а уплату врши на 
одговарајући рачун најкасније до 
5.-ог у месецу за протекли месец. 
Контролу  извршења  обавезе  и  наплату  исте  
вршиће  надлежни  орган  управе  
Општине  Лапово.  

ТАРИФНИ  БРОЈ  9. 
За коришћење рекламних паноа на јавним 
површинама плаћа се такса 
месечно по 1м2  и то: 
- на подручје екстра зоне...........   100,00 динара 
- на подручју прве зоне ..... ......      70,00 динара 
- на подручју друге зоне ...........     55,00 динара 
- на подручју треће зоне ...........     42,00 динара 
 НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног броја плаћа 
инвеститор пре постављања паноа, за први 
месец а за сваки наредни месец до 10.-ог у 
месецу. 
У оквиру спортских објеката за постављене 
рекламне паное такса се не плаћа.  
Орган управе надлежан за издавање дозволе за 
постављање рекламних паноа, издаће дозволу 
за постављње рекламних паноа ако 
подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној 
такси за први месец и означи период 
коришћења рекламног паноа. 
Контролу примене овог тарифног броја 
вршиће комунална инспекција. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
              ПРЕДСЕДНИК                                                                               
                             Милош  Здравковић,с.р. 
17. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 10. 02.  2003. год. донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
Утврђује се накнада одборницима и члановима 
Извршног одбора за учествовање у раду 
седница Скупштине општине и Извршног 
одбора у износу од 600,00 динара у нето 
износу. 

Члан 2. 
Утврђује се накнада за рад радних тела и 
комисија Скупштине општине Лапово од 
300,00 динара у нето износу. 
Право на накнаду за рад радних тела и 
комисија утврђен у члану 2. ове одлуке немају 
запослени у Општинској управи, општинским 
установама и јавним предузећима, уколико 
радно тело односно комисија заседа у току 
редовног радног времена. 
 

Члан 3. 
За спровођење ове одлуке задужује се секретар 
Скупштине општине Лапово и Одељење за 
општу управу, привреду, финансије и 
друштвене делатности општине Лапово. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да 
важе одлуке бр. 020-249/01-03 од  12. 01. 2001. 
год. и одлука бр. 020-72/02-03 од 29. 03. 2002.г. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
биће објављена у "Службеном гласнику 
општине Лапово" 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-45/03-03 
ПРЕДСЕДНИК 

                                   Милош  Здравковић,с.р. 
18. 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 
("Сл. гласник РС" бр. 42/91) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Центра за културу "Стефан 
Немања" Лапово ("Општински службени 
гласник" бр. 15/92) и члана 33. Статута 
општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 3/01), Скупштина општине Лапово 
на седници одржаној дана 10. 02. 2003. год. 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ "СТЕФАН НЕМАЊА" 

ЛАПОВО 
Члан  1. 

У Одлуци о именовању Управног одбора 
Центра за културу "Стефан Немања" Лапово 
број: 020-170/00-03 од 10. 11. 2000. год. 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
9/2000), члан 1. тачка "4." мења се и гласи: 
 "4. ДРАГАН ОБРАДОВИЋ, члан". 

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

Број: 020-46/03-03 
                           ПРЕДСЕДНИК 
      Милош  Здравковић,с.р. 

19. 
На основу члана  33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној дана 10. 02. 2003. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

 
 



17. фебруар  2003.                          "Службени гласник Општине Лапово"                            Број 1   - Страна 16 
 

Члан  1. 
У Одлуци о формирању Комисије за 
информисање број: 020-156/00-03 од 10. 11. 
2000. год. ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 9/2000), члан 2. тачка "1." мења се 
и гласи: 
"1. КАТАРИНА  КАЊЕВАЦ, председник". 

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

Број: 020-47/03-03 
          ПРЕДСЕДНИК 
           Милош  Здравковић,с.р. 
20. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 10. 02. 2003. год. донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
1. УСВАЈА СЕ Извештај Рударско геолошког 
факултета у Београду о резултатима III фазе 
истражних радова и резултата воде са 
ископаног истражно-експлоатационог бунара 
ИЕБ-1. 
2. Да се приступи изградњи новог изворишта 
на подручју где је урађен истражно-
експлоатациони бунар ИЕБ-1 са капацитетом 
од 10 литара у секунди на манастирском 
земљишту. 
3. Да се ступи у преговоре са представницима 
општине Свилајнац и власницима земљишта 
како би се на време регулисали имовинско-
правни односи. 
4. Да се приступи изради Главног пројекта 
новог изворишта са цевоводом до сабирних 
резервоара. 
5. Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ("Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-48/03-03 
ПРЕДСЕДНИК 

Милош Здравковић,с.р. 
21. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 10. 02. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Прихвата се иницијатива  за наставак извођења 
радова на гасификацији територије општине 
Лапово. 

Члан 2. 
Наставак гасификације спровести према 
Програму који Скупштина накнадно донесе а  

 

према прикупљеним понудама за извођење 
радова на гасификацији. 

Члан 3. 
Овлашћују се председник Скупштине општине 
Лапово и председник Извршног одбора 
Скупштине општине Лапово да прикупе 
понуде за извођење радова на гасификацији у 
складу са Законом о јавним набавкама 

Члан 4. 
После избора најповољнијег понуђача 
Скупштина ће донети Програм о 
гасификацији. 

Члан 5. 
Са најповољнијим понуђачем закључити 
уговор о извођењу радова 

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

Број:020-49/03-03 
    ПРЕДСЕДНИК 
           Милош  Здравковић,с.р. 

22. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01), на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  

О  Д  Л  У  К   У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Члан 1. 

У Одлуци о увођењу самодоприноса за 
подручје општине Лапово број: 020-242/01-03 
од 23. 10. 2001. год. ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 7/2001) у члану 15. у 
ставу 3 после речи "Извршни одбор СО" 
ставља се зарез и додају речи: "председник и 
потпредседник Скупштине општине Лапово". 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-50/03-03     
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                               

Милош  Здравковић,с.р. 
23. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 10. 02. 2003. год. донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
1. РАЗРЕШАВА СЕ Марина Спасојевић, 
дипломирани биолог, из Лапова, са места 
главног и одговорног уредника листа "Глас 
Лапова". 
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2. Именована се разрешава на лични захтев. 
3. Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број:020-19/03-03 
ПРЕДСЕДНИК 

Милош Здравковић,с.р. 
24. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01), на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

За главног и одговорног уредника јавног 
гласила "Глас Лапова" поставља се 
ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ, дипломирани 
дефектолог, са станом у Лапову ул. Савеза 
бораца бр. 66 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавће се у "Службеном гласнику Општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-51/03-03            
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                            

Милош  Здравковић,с.р. 
25. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01), на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  

О  Д  Л  У  К   У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ГЛАСИЛА "ГЛАС ЛАПОВА" 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању јавног гласила "ГЛАС 
ЛАПОВА" бр.  020-236/00-03 од 29. 12. 2000. 
год. ("Службени гласник општине Лапово" бр. 
11/2000) члан 4. мења се и сада гласи: 
"4. Главни и одговорни уредник јавног гласила 
"ГЛАС ЛАПОВА" је СТАНКОВИЋ 
ДАНИЈЕЛА, дипломирани дефектолог из 
Лапова са станом у    ул. Савеза бораца бр. 66." 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-52/03-03 
ПРЕДСЕДНИК 

Милош Здравковић,с.р. 
26. 
На основу чл. 35. ст. 2. Закона о планирању и 
уређењу простора и насеља ("Сл. гласник РС" 
бр. 44/95, 16/97 и 46/98), као и члана 33. 
Статута општине Лапово ("Сл. гласник  

 

општине Лапово" бр. 3/01), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 10. 02. 
2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Доноси се Урбанистички пројекат "Објекта 
радионице за израду бетонских елемената 
инвеститора Панић Драгослава из Лапова" у 
свему према Елаборату Дирекције за 
урбанизам и изградњу Крагујевац бр. 3069 од 
16. 08. 2002. год. и Извештаја Комисије за 
јавни увид и стручну расправу од 23. 12. 2002. 
године. 

Члан 2. 
Задужује се Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне и стамбено-комуналне 
делатности да у складу са чл. 35. ст. 5. Закона 
о планирању и уређењу простора и насеља, 
Министарству урбанизма и грађевина 
Републике Србије достави урбанистички 
пројекат у року од 15 дана од дана његовог 
доношења. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у "Службеном гласнику општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-53/03-03 
ПРЕДСЕДНИК 

Милош Здравковић,с.р. 
27. 
Скупштина општине Лапово на основу  чл. 33.  
Статута Општине Лапово ("Сл. гласник 
Општине Лапово" бр. 3/01), на седници 
одржаној  10. 02. 2003. год. донела је  

О  Д  Л  У  К   У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У Одлуци о општинским административним 
таксама бр. 020-37/02-03 од 26. 02. 2002. год. у 
чл. 11. после тачке  3., додаје се нова тачка "4" 
која гласи: 
 "4. одборници Скупштине општине 
Лапово  приликом подношења захтева 
органима општине - Скупштини и Извршном 
одбору а који се односе на обављање 
одборничке функције". 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-54/03-03       
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

Милош  Здравковић,с.р. 
28. 
На основу чл. 9. ст. 1. тач. 9. Закона о Агенцији 
за приватизацију  ("Сл. гласник РС" бр. 38/01),  
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члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној дана 10. 02. 2003. год. донела је 
следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I - Прихвата се иницијатива за приватизацију 
привредног субјекта АД "Партизан" из Лапова 
Краља Петра I 28 из Лапова. 
II -  Из приватизације привредног субјекта 
изузети имовину која је дата АД "Партизану" 
на коришћење, која је поступком 
национализације одузета од ранијих власника. 

О б р а з л о ж е њ е 
Дописом Агенције за приватизацију 2730/02 од 
03. 02. 2003. год. тражено је мишљење 
поводом иницијативе за приватизацију 
привредног субјекта АД "Партизан" из Лапова 
у складу са чланом 9. став 1. тач. 9. Закона о 
агенцији за приватизацију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Скупштина подржава иницијативу за 
приватизацију Предузећа АД "Партизан" у 
складу са Законом о приватизацији. Не 
прихвата приватизацију имовине која је дата 
субјекту на коришћење а која је поступку 
национализације одузета од ранијих власника 
који се и данас воде у земљишним и другим 
јавним књигама као власници. 
На основу напред наведеног донето је решење 
као у изреци. 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може 
се покренути управни спор код Окружног суда 
у Крагујевцу у року од 30 дана од пријема 
истог. 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-55/03-03    

                                                  ПРЕДСЕДНИК 
            Милош  Здравковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 
Ред. 
број 

НАЗИВ  АКТА страна 
број 

1. Одлука о промени назива улица и одређивању назива нових улица на 
подручју општине Лапово 

 
1 

2. Решење о одобрењу финансијског плана финансирања општине Лапово за 
период  јануар-март 2003.год 

 
2 

3.  Решење о именовању Комисије за јавне набавке 3 
4. Решење о прихватању иницијативе одборника Милутина Јанковића за 

изградњу ул. Ивана Милутиновића 
 

3 
5. Решење о именовању Организационог одбора за прославу Дана општине 3 
6. Одлука о усвајању УТУ за постављање киоска инвеститора Анђелковић 

Слободана 
 

3 
7. Решење о прихватању иницијативе МЕДИТРАДЕ Д.О.О. за измену 

просторног плана 
 

4 
8. Решење о давању сагласности на Програм рада са фин.планом за 2003.год. 

Центра за културу "Стефан Немања"  Лапово 
 

4 
9. Решење о давању сагласности на Програм рада са фин.планом за 

2003.год.Општинске библиотеке "Слово" Лапово 
 

5 
10. Решење о давању сагласности на Програм рада са фин.планом за 2003. год. 

ОШ "Светозар Марковић" Лапово 
 

5 
11. Решење о давању сагласности на Програм рада са фин.планом за 2003.год. 

Техничке школе Лапово 
 

5 
12. Решење о давању сагласности на Програм рада са фин.планом за 2003. год. 

Установе за децу "Наша младост" Лапово 
 

5 
13. Решење о давању сагласности на Програм рада са фин.планом за 2003. год. 

ЈКСП "Морава" Лапово 
 

5 
14. Одлука о усвајању Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта 

на подручју општине Лапово за 2003. год. 
 

6 
15. Решење о усвајању Извештаја о естетском уређењу места за 2002. год. 9 
16. Одлука о локалним комуналним таксама 9 
17. Одлука о утврђивању накнаде одборницима и члановима Извршног одбора 15 
18. Одлука о измени Одлуке о именовању Управног одбора Центра за културу 

"Стефан Немања" Лапово 
 

15 
19. Одлука о измени Одлуке о формирању Комисије за информисање 15 
20. Одлука о приступању изградњи новог изворишта 16 
21. Одлука о прихватању иницијативе за наставак гасификације у Лапову 16 
22. Одлука о допуни Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје општине 

Лапово 
 

16 
23. Одлука о разрешењу Марине Спасојевић са места главног и одговорног 

уредника листа "ГЛАС ЛАПОВА" 
 

16 
24. Решење о постављењу Данијле Станковић за главног и одговорног 

уредника гласила "ГЛАС ЛАПОВА" 
 

17 
25. Одлука о измени Одлуке о оснивању јавног гласила "ГЛАС ЛАПОВА" 17 
26. Одлука о доношењу Урб.пројекта радионице Панић Драгослава из Лапова 17 
27. Одлука о допуни Одлуке о општинским административним таксама 17 
28. Решење о прихватању иницијативе за приватизацију АД"Партизан" Лапово 18 

 
Slu`beni	  glasnik	  izdaje	  i	  {tampa	  Skup{tina	  op{tine	  Lapovo,	  ul.	  Wego{eva	  br.	  18	  

Glavni	  i	  odgovorni	  urednik	  -‐	  Марина Спасојевић,	  telefon:	  851-363 
Glasnik	  je	  registrovan	  kod	  Ministarstva	  za	  informisawe	  Srbije	  br.	  1800	  

 
 
 
 


