
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   2     ЛАПОВО,    22. април 2009.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

 
 13. 
 Скупштина општине Лапово, на основу чл. 30. тач. 9. Статута општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), на седници одржаној 15.04.2009. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 
 ПОСТАВЉА СЕ  ГОРДАНА МРКАЉ, професор разредне наставе из Лапова, за 
директора Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ из Лапова на мандатни период 
од 4 године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-38/09-I-04 

 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
 14.  

На основу чл. 32. ст.1. тач.6. Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник 
РС“, бр.129/07/, чл. 60а. у вези са чл.6. Закона о финансирању локалне самоуправе / 
„Службени гласник РС“, бр. 62/06/ и чл. 30. ст.1. тач.6. Статута општине Лапово 
/“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 15.04. 2009. године, донела је 
 

О Д  Л У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 

ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

          Члан 1. 
У Одлуци о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних 

прихода („Службени гласник општине Лапово“, бр. 1/09) у члану 2. у петом реду, уместо 
речи: „најкасније до 31. јула 2009. године“, треба да стоји:  

- „најкасније до 15. августа 2009. године“. 
    

       Члан 2. 
 Члан 3. се мења и нови текст гласи: 

     
„Подносиоцу захтева који је испунио услове из чл. 2. ове Одлуке отписаће се 

камата по основу обавезе коју је уплатио, и то: 
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1. 100% камате, ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио 
најкасније до 15. августа 2009. године, 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-40/09-I-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
 15. 
 На основу члана 27. и 30. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91), чл. 
32. ст.1. тачка 6. Статута општине Лапово („Слућбени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 
7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л У  К  У 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од поплава на територији општине Лапово, 
као у материјалу, који је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-39/09-I-04 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                Небојша Милетић,с.р. 
 16. 
 На основу члана 32. ст. 1. тачка5.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/07) и чл. 30.Статута општине Лапово,Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 15.04. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о допуни Одлуке о Пешачкој зони („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08), у члану 1. ставу 2. после речи: „од ове забране“,убацује се текст: 
 „изузев паркирања у Пешачкој зони“, и следи даљи текст. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-44/09-I-04 

 
                                                                                         ПРЕДСЕДНИК                        

                                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
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 17. 
 На основу члана 6. и 8. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 
16/97 и 42/98), чл. 20. ст. 1. т. 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуке Управног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово, бр. 728 и 
729, од 27.03.2009. године,о изградњи резервоара Р-5 од 2.000 м3 и наставак изградње 
цевовода Fi 400 од „Баба Докине Ћуприје“, до резервоара. 
 

Члан 2. 
 Носилац инвестиције из чл. 1. ове Одлуке је Јавно предузеће за урбанизам, 
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Нови век“ Лапово. 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-37/09-I-04 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       Небојша Милетић,с.р. 

 18. 
 На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, 
бр. 62/06), чл. 20.  т. 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
30. т. 13. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 Одлука о измени Одлуке о условима и начину обављања комуналних делатности 
постављања рекламних паноа („Службени гласник општине Лапово“, бр. 9/08), у члану 1. 
мења се и гласи: 
 
 „Накнада из чл. 23. Основне Одлуке о условима и начину обављања комуналних 
делатности постављања рекламних паноа („Службени гласник општине Лапово“, бр. 6/05), 
износи: 
 
 

Зона Неосветљени 
рекламни пано 

Осветљени 
рекламни пано  

Рекламни стуб Дисплеј 
 

Екстра зона  
65 

 
87 

 
240 

 
355 

Прва зона  
120 

 
240 

 
350 

 
       585 

Друга зона  
33 

 
55 

 
120 

 
240 
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 Накнаде за коришћење рекламног паноа, рекламног стуба и дисплеја плаћаће се по 
метру квадратном рекламне површине изражене у динарима. 

Ове накнаде ослобађају се установе и предузећа основана одлукама Скупштине 
општине Лапово. 

Ова Одлука, у делу који се односи на накнаде за рекламне паное, примењује се од 
01.01.2009. године, јер је повољнија за кориснике рекламних паноа.“ 

 
Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-43/09-I-04 
 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                            Небојша Милетић,с.р. 

 
 19. 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,. бр.129/07), чл. 30. 
Статута општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), а поводом 
захтева инвеститора Предузећа WACKER NEUSON, d.o.o. Крагујевац, Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној 15.04. 2009. године, донела је 
 

 
О  Д  Л  У  К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ број: 020-52/08-I-04 
 
 

Члан 1 
У члану 1.,  Одлуке о измени Одлуке Скупштине општине Лапово,  бр. 020-52/08-I-04, од 
01.07.2008. године, после  речи  Предузеће „WACKER NEUSON“, d.o.o. , а треба да стоји: 
Предузеће „WACKER NEUSON LAPOVO“, d.o.o., а у осталом тексту члана 1. текст се не мења. 
. 
. 

Члан 2 
У члану 2.,  после речи  Предузеће мења се текст „WACKER NEUSON“, d.o.o. а треба да стоји 
текст Предузеће „WACKER NEUSON LAPOVO“, d.o.o., а у осталом тексту члана 2. текст се не 
мења. 
 

Члан 3. 
У члану 3., после речи  Предузеће мења се текст „WACKER NEUSON“, d.o.o., треба да стоји текст: 
Предузеће „WACKER NEUSON LAPOVO“, d.o.o., а у осталом тексту члана 3. текст се не мења. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Сл.гласнику општине 
Лаапово“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-42/09-I-04 

 
                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                               Небојша Милетић,с.р. 
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 20. 

На основу чл. 30.Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009.године, донела је 
 

О  Д  Л  У К  У 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Основне школе 

«Светозар Марковић» из Лапова, за 2008. годину, као у материјалу. 
 

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

општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-31/09-I-04 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
      Небојша Милетић,с.р. 

 21. 
На основу чл. 30.Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 

и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У К  У 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Општинске библиотеке 

«Слово» из Лапова, за 2008. годину, као у материјалу. 
 

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

општине Лапово». 
                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-30/09-I-04 
 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                            Небојша Милетић,с.р. 

 22. 
На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 

и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Средње школе Лапово 
из Лапова, за 2008. годину, као у материјалу. 

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

општине Лапово». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-32/09-I-04                                                                                       
                                                                                                                            
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
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 23. 

На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  
5/038 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009. године, 
донела је 

О  Д  Л  У К  У 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем КТЦ «Стефан Немања» 

Лапово из Лапова, за 2008. годину, као у материјалу. 
 

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

општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-33/09-I-04 

                                                                                           
                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                           Небојша Милетић,с.р. 
 24. 

На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр. 5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009.године, донела је 
 

О  Д  Л  У К  У 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Преглед остварених прихода и извршених расхода ЈП «Нови век» 

Лапово, за период 01.01.2008. – 31.12.2008. годину, као у материјалу. 
 

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

општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-35/09-I-04 

 
                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
 25. 

На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009. године, донела је 

 
О  Д  Л  У К  У 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКСП «Морава» Лапово за  2008.  годину, као у 

материјалу. 
Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-36/08-I-04 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 
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                                                       Небојша Милетић,с.р. 
26. 
На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 

и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.04.2009.године, донела је 
 

О  Д  Л  У К  У 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Установе за децу 

предшколског узраста «Наша младост» Лапово за .2008.  годину, као у материјалу. 
 

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

општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-34/09-I-04                       

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                 Небојша Милетић,с.р. 
 27. 

На основу чл. 18. ст. 3., чл. 21. ст. 1. а у вези са чл. 48. и 49. Закона о јавним 
путевима (“Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), чл. 30. Статута општине Лапово  
(“Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08)  и чл. 9. ст. 1. тачке 5, чл. 11. т. 3. и 
6. и чл. 12. Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лапово 
(“Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/07), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 15.04.2009. године,донела је  
 

О Д Л У К У  
о висини накнаде за ванредан друмски превоз 

на територији општине Лапово 
 

            I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови, висина накнаде за ванредан друмски превоз и 
заштита  јавних и некатегорисаних путева и улица у Општини Лапово, код обављања 
ванредног друмског превоза. 
 
            II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 2. 
Код обављања ванредног превоза на јавном путу из чл. 1. ове Одлуке, издаје се 

посебна дозвола за сваки појединачни превоз, од стране Управљача јавних и 
некатегорисаних путева и улица Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, 
изградњу и путеве „Нови Век“ Лапово (у даљем тексту:Управљач јавног пута) 

Дозвола се издаје на име прекомерног коришћења јавних и некатегорисаних путева 
и улица, или његовог дела и за сваки појединачни превоз, одређују се начин и услови 
превоза,  уз накнаду за ванредни превоз. 

Код издавања дозволе, са Управљачем јавног пута усклађују се услови, начин, 
време итд. за обављање ванредног друмског превоза. 
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Члан 3. 
Ванредни превоз за превоз друмским возилом које само или са теретом премашује 

прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, 
сматра се ванредним превозом у смислу закона. 

Члан 4. 
О издатим дозволама из чл. 2. ове Одлуке, Управљач јавног пута писмено 

обавештава министарство надлежно за унутрашње послове, односно надлежни орган 
Општине Лапово, као и одговорно лице које врши послове на  одржавању јавних путева, за 
релације на којима ће се обавити ванредни превоз. 

 
Члан 5. 

Ванредни превоз може да се обавља на јавном и  некатегорисаном путу и улицама 
без издате дозволе ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом елементарних и 
других непогода, као и за одбрану земље, што се усклађује са Управљачем јавног пута. 
 

Члан 6. 
Лице, предузетник, односно привредни субјекат/привредно друштво/ које обавља 

ванредни друмски превоз, за сопствене потребе или других, дужно је да пре почетка 
обављања  ванредног друмског превоза, обављање тог превоза усклади са Управљачем 
јавног пута, добије дозволу и  да о обаљању тог превоза обавести надлежно министарство 
унутрашњих послова-Полицијска станица Лапово. 
 

Члан 7. 
Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских 

оптерећења, укупне масе и димензије возила, које саобраћају на јавном и некатегорисаном 
путу и улицама у Општини Лапово, врши овлашћено лице Општинског органа надлежног 
за послове саобраћаја. 

Члан 8. 
Возило које обавља ванредни друмски превоз без посебне дозволе, из чл. 2. Одлуке, 

искључује се из саобраћаја од стране овлашћених лица министарства за унутрашње 
послове или овлашћеног лица Општине Лапово, надлежног за послове саобраћаја, одређује 
се место за паркирање возила до прибављања посебне дозволе. 

За време трајања искључења из саобраћаја, забрањено је коришћење возила које је у 
вршењу контроле искључено из саобраћаја. 
 

Члан 9. 
Лице, предузетник или привредни субјекат, без обзира да ли се ради о домаћој или 

страној регистрацији возила, који обавља ванредан друмски превоз, дужно је да 
надоканади штету Управљачу јавног пута причињену обављањем овог превоза на подручју 
Општине Лапово. 
 
а) Прекомерно коришћење јавног пута 

Члан 10. 
Привремено или трајно учешће теретних друмских возила са више од 50% у свим 

извршеним превозима терета на јавним и некатегорисаним путевима и улицама у Општини 
Лапово, а за потребе лица, предузетника или привредних субјеката, који изводе радове на 
изградњи, реконструкцији или обављању привредне делатности, чија природа захтева тако 
извршење превоза (превоз камена, шљунка, песка, превоз угља, дрвета итд.) сматра се 
прекомерним коришћењем јавног, некатегорисаног пута и улица, сагласно закону. 

Учешће теретних возила у прекомерном коришћењу јавног пута, утврђује 
Управљач јавног пута на основу годишњег, месечног или дневног саобраћаја теретних 
возила носивости више од 11,5 тона и то најмање четвороструким бројањем саобраћаја на 
изворној-циљној локацији. 
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Субјекти из овог члана дужни су да Управљачу јавног пута надокнађују штету за 
оштећење саобраћајних површина. 
 
1) Накнада за прекорачење дозвољене димензије 
     Члан 11. 
1-а) За прекорачење највеће дозвољене дужине возила, накнада ако је возило  
       празно или са теретом прелази дозвољену дужину износи: 50.000 динара, 

- вучно возило са приколицом до 21,6м или тегљач са полу приколицом  
  до 19,8м, износи 100.000 динара. 

 
б) За прекорачење највеће дозвољене ширине возила од 2,5м, ако је возило празно  
     или са теретом и има следећу ширину, накнада износи: 
-од 2,51 до 3,00м- 50.000 динара, 
-од 3,01 до 4,00м-75.000 динара, 
-преко 4,00м-100.000 динара 
 
в) За прекорачење највеће дозвољене висине од 4,00 метара, ако је возило празнo 
    или са теретом има следећу висину и накнаду: 
-од 4,01м до 4,50м  50.000 динара 
-преко 4,50м- 80.000 динара. 

Када возило са или без терета прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину, 
обрачунава се само највећа димензија из сваког прекорачења и то за сваки врсту 
прекорачења/збир накнада). 
 
2) Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе 
 

Члан 12. 
Када возило само или са прикључним возилом прекорачује дозвољену укупну масу-

40,00 т. накнада се плаћа за сваку тону прекорачења  и то: 
а) од 41 до 60 т - 10.000 динара, 
б) од 61 до 80 т - 20.000 динара, 
в) преко 81 т 30.000 динара. 

Када је на јавном и некатегорисаном путу и улици ограничено осовинско 
оптерећење, онда је ограничена и укупна дозвољена маса и то: 
- ако је осовинско оптерећење ограничено на 8 тона, онда је дозвољена укупна маса  
  ограничена на 32.тоне, 
- ако је осовинско оптерећење ограничено на 6 тона, онда је дозвољена укупна маса  
   24 тоне. 
 
3) Накнада за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења 

 
Члан 13. 

Када  возило са или без прикључног возила на једној или више једноструких 
осовина, или на двострукој, трострукој или вишеструкој осовини  прекорачује дозвољено 
осовинско оптерећење, накнада се плаћа по осовини: 
а) тоне које прекорачују дозвољено оптерећење по једној осовини - 10.000 динара 
б) накнада у нормалним условима носивости пута по једној осовини -20.000 динара 
в) накнада у смањеним условима носивости пута по једној осовини -30.000 динара. 

Уколико је на јавном и некатегорисаном путу и улици, односно деоници, 
ограничено осовинско оптерећење за једну осовину , подразумева се да је осовинско 
оптерећење ограничено  и за двоструку, троструку и вишеструку осовину и то: 
- код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по једнострукој осовини 
   ограничено је и осовинско оптерећење на вишеструким осовинама /за двоструке  



10.12.2010                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број 2   - страна 10 
 
   осовине на 12,8 тона итд./ 
- вишеструком осовином сматра се (двострука, трострука...) осовина код које  
  међусобно растојање суседних осовина  износи до 2 метара и која су  
  конструисана тако  да аутоматски изједначава оптерећење на суседним осовинама 
  те вишеструке осовине, а укупно дозвољено осовинско оптерећење такве  
  двоструке осовине износи 16  тона, троструке 24  тоне, четвороструке 32 тоне итд.  
  ако је на путу дозвољено осовинско оптерећење за једну-једноструку (соло)  
  осовину 10 тона. 
 
4) Прекорачење коришћења јавног и некатегорисаног пута и улица 
 

Члан 14. 
Код прекомерног коришћења јавног и некатегорисаног пута и улица, из члана 10. 

ове Одлуке, плаћа се дневни износ накнаде од 1.000 динара по теретном возилу, с тим што 
Управљач јавног пута може закључивати периодичне уговоре о збирној накнади, имајући у 
виду број теретних возила корисника. 
 
            III - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
Новчаном казном од 150.000 динара до 1.500.000 динара, казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 
1) обавља ванредни друмски превоз без посебне дозволе Управљача јавног пута (чл. 6. 
Одлуке). 

За привредни преступ из овог члана  казниће се новчаном казном од 25.000 динара 
до 100.000 динара одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 16. 
Новчаном казном од 100.000 динара до 500.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 
1) не обавести надлежно министарство за унутрашње послове о обављању ванредног 
превоза, који се обавља без издате дозволе, ради интервенције приликом 
елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље (чл. 5. Одлуке) 

2) о издатој посебној дозволи за ванредни превоз не обавести надлежно  
      Министраство унутрашњих послова (чл.6. Одлуке), 
3) не усклади обављање ванредног друмског превоза са Управљачем јавног пута (чл. 

6. Одлуке), 
За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 динара до 25.000 

динара одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 17. 
Новчаном казном од 50.000 динара до 250.000 динара,казниће се предузетник ако: 

1) обавља ванредан превоз без посебне дозволе (чл.6. Одлуке), 
2) о издатој посебној дозволи за ванредан друмски превоз не обавести надлежно  
    Министарство унутрашњих послова (чл. 6. Одлуке), 
3) не усклади обављање ванредног друмског превоза са Управљачем јавног пута  
    (чл. 6. Одлуке), 
4) не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о обављању 
    ванредног друмског превоза, који се обавља без издате дозволе, ради интервенције 
    приликом елементарних и других непогода, ванредних околности као и за потребе 
    одбране земље, које је усклађено са Управљачем јавног пута (чл. 5. Одлуке), 
5)  за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле 
 искључено из саобраћаја (чл. 8. Одлуке). 
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Члан 18. 
Новчаном казном од 5.000 динара до 25.000 динара, казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 
1) обавља ванредан друмски превоз без посебне дозволе Управљача јавног пута (чл. 

6. Одлуке), 
2) не усклади обављање ванредног превоза са Управљачем јавног пута (чл. 6. 

Одлуке), 
3)не обавести надлежно министарство унутрашњих послова о обављању ванредног 

превоза који се обавља без издате дозволе, ради интервенције приликом елементарних и 
других непогода, ванредних околности као и за потребе одбране земље, које је усклађено 
са Управљачем јавног пута (чл. 5. Одлуке), 

4)за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле 
искључено из саобраћаја (чл. 8. Одлуке) 

 
            IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Одлука ступа на снагу осмог дана по доношењу, која се објављује у „Службеном 

гласнику општине Лапово“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-41/09-I-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Небојша Милетић,с.р. 
28. 
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“,  

бр. 16/97 и 42/98), члана 55. Статута општине Лапово („Службени  гласник општине 
Лапово“ , бр. 5/08 и 7/08), члана 2. став 1. т. 12.  Одлуке о Општинском већу („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08), сагласно Ревидираном меморандуму о буџету и 
економској фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010 и 2011. годину, 
Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 113/08) , Општинско веће, на 
седници одржаној 07.04. 2009. године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама  

комуналних производа и услуга, коју је донео Управни одбор ЈКСП „Морава“ Лапово, број 
726. од 31.03.2009. године, са дозвољеним повећањем цена до 8%, што је у складу са 
политиком пројектованог раста цена за 2009. годину, Владе РС, и то за следеће производе-
услуге: 
 а) вода за грађане………………………………….          30,00 динара са ПДВ 
            б) такса за одржавање гробља……………………          50,00 динара са ПДВ 
            в) булдозер ТГ-170 по часу ………………………     4.956,00 динара са ПДВ 
            г) рад трактора (тура) до 5 км…………………….     1.770,00 динара са ПДВ 
 2.  Ово Решење се примењује од 15.04.2009. године. 
 3.  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 
   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                      Број: 020-25/09-III-04 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                             Драган Златковић.с.р. 
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