
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   5     ЛАПОВО,    07. СЕППТЕМБАР  2011.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
 

55. 
На основу члана 40. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 02.09.2011. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА  

СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
 На писмени предлог Председника Скупштине општине Лапово, за Секретара 
Скупштине општине Лапово, поставља се ТАТЈАНА КОЦИЋ, дипломирани правник са 
положеним правосудним испитом, из Крагујевца, ул. Рудничка 11/23, почев од 02.09. 2011. 
године, до истека мандата одборника Скупштине општине Лапово. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-90/11-I-04 
 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                         Небојша Милетић.с.р. 

 56. 
 На основу чл. 6. ст. 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06), чл. 32. ст. 1. тач.3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 30. ст. 1. тач.13. Статута општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 02.09.2011. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Сл.гласник општине 
Лапово“, бр. 9/09, 2/10 и 1/11), после члана 4. додаје се нови члан 4а, који гласи: 
 

„Члан 4а 
 Обвезници накнаде за коришћење грађевинског земљишта су: 

1. власник пословне зграде, односно пословне просторије, 
2. власник породичне стамбене зграде и стана као и посебног дела стамбеног 

простора, 
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3. носилац станарског права и закупац стамбене зграде, и стана, као и посебног дела 
стамбеног простора, 

4. закупац пословне зграде и пословне просторије 
5. власник гараже и другог помоћног објекта, 
6. корисник грађевинског земљишта које је намењено за обављање пословне 

делатности или изградњу стамбеног и другог објекта и 
7. власници или корисници подземних и надземних инсталација (електро, водоводна и 

ТТ мрежа, железничких саобраћајница и водопривредних објеката), односно јавна 
предузећа основана од стране Републике, за пружање услуга наведених у овој тачки 
члана 4а. Одлуке. 

  
Члан 2. 

 У члану 13. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта у ставу 1. 
после речи: „осталог простора“, додају се речи: „односно по дужном метру комуналне 
инфраструктуре“. 

Члан 3. 
 После члана 17. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, додају се 
нови чланови: „17а и 17б“, који гласе: 

Члан 17а. 
 „Цена накнаде за коришћење грађевинског земљишта, која се обрачунава по 
дужном метру, по Закону, износи 
                                                                     

д и н а р а 
Врста инсталације Екстра зона I II 
Надземна инсталац. 30 25 20 
Подземна инсталац. 55 45 35 

 
Члан 17б 

 За линијске инфраструктурне објекте из чл. 2.ст. 1. тачка 26. Закона о планирању и 
изградњи (јавни пут, јавна железничка инфраструктура, далековод, нафтовод, гасовод, и 
сл.,) који могу бити надземни и подземни, цена накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта, утврђује се према квадратном метру исто по Закону и износи: 
                                                                     

д и н а р а 
Врста објекта Екстра зона I II 
Надземни објекат  16 14 12 
Подземни објекат 35 30 24 
  

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-95/11-I-04 

                       
                                              

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                        
                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 
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 57. 
 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009 и 
73/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), и члана 
30. тачка 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 
7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 02.09.2011. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 
 УСВАЈА СЕ шестомесечни извештај о извршењу буџета општине Лапово за 2011. 
годину, за период 01.01. 2011. године до 30.06.2011. године, као у материјалу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-94/11-I-04                      

 
                                            

                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                                
                                                                     Небојша Милетић,с.р. 

 58. 
 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07), члана 2. Одлуке о општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
7/08) и чл. 65. ст. 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
5/08 и 7/08), Општинско веће на седници одржаној дана 31.08.2011. године, донело је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово, број 
110-2/11-IV-01 од 24.08.2011. године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-92/11-III-04   

                           
 
                                              

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                        
                                                                                      Драган Златковић,с.р. 
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 59. 
 На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), чл. 
56. Статута општине Лапово („Сл.гасник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08) и члана 2. 
Одлуке о Општинском већу („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 7/08), Општинско веће 
општине Лапово, на седници одржаној 31.08.2011. године, донело је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 Формира се посебна стручна комисија Општине Лапово, која ће у управном 
поступку записнички утврдити чињенично стање на терену, у свим предметима у којима се 
појаве спорна питања, приликом решавања по жалбама поднетих на решења о утврђивању 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта и накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине, које доноси првостепени орган, односно Одељење за привреду, 
финансије и заједничке послове –Одсек локалне пореске администрације. 

Ова Комисија се образује као стално радно тело. 
 

Члан 2. 
 Комисију чине: 

1. Момчило Петровић, дипл. правник – председник 
2. Славица Драгутиновић, грађ.инспектор - члан 
3. Весна Голубовић, дипл.грађ.инг. -  члан  
4. Иван Тричковић, дипл.инг.арх. -  члан 

Члан 3. 
 Комисија ће радити у оквиру радног времена и записник ће доставити Општинском 
већу у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке, ради наставка управног поступка. 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-91/11-III-04                                                              

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                          
                                                                                      Драган Златковић,с.р. 

 60. 
 На основу члана 61. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 
30. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 
7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 02.09.2011. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О НЕПОСТОЈАЊУ ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се да на територији општине Лапово (једна катастарска 
општина) не постоје ерозивна подручја. 

Члан 2. 
  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-99/11-I-04            

                                            
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                       

                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 
 
 
 

 
Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
1 Одлука о постављењеу Секретара СО Лапово 1 
2 Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта 1 
3 Одлука о усвајању шестомесечног Извештаја о извршењу буџета општине Лапово за 2011. 

годину за период 01.01.2011.-30.06.2011. године 
3 

4 Одлука о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово 

3 

5.  Одлука о формирању Посебне стручне комисије општине Лапово за решавање спорних 
питања по жалбама на решења о накнади за кор.грађ,зем. и накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине 

4 

6.  Одлука о непостојању ерозивних подручја на територији општине Лапово 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  
  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 
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