
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   XI       БРОЈ   6.     ЛАПОВО,    20. 10. 2005. год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
87. 
На основу члана 56. Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 7/04), Административно мандатна комисија Скупштине општине Лапово, на седници одржаној 11. 10. 
2005. год.,  донела је 

О  Д  Л  У  К  А 
Члан 1. 

За заменика председника Административно мандатне комисије Скупштине општине Лапово бира се 
Ратомир Којанић, из Лапова. 

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

АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА КОМИСИЈА 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 06-10/05 
         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                   Весна Стојановић,с.р. 
88. 
На основу члана 12. тачка 16. и члана 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Усваја се План заштите од елементарних и других већих непогода општине Лапово. 
Саставни део ове Одлуке чини План заштите од елементарних и других већих непогода Општине Лапово. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Службеном гласнику општине Лапово»). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-276/05-I-04 

             ПРЕДСЕДНИК 
                  Животије Мујковић,с.р. 
89. 
На основу члана 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) и члана 71. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 47/03) Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 14. 10.  2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНАМА  И  II  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЈП «НОВИ ВЕК»  ЛАПОВО ЗА 2005. г. 
Члан 1. 

У Одлуци о усвајању Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на подручју општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 3/05) у поглављу Б. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОЈЕКТИ, ИСТРАЖНИ РАДОВИ И НАДЗОР: 
- у Тачки 1. Трошкови геодетског снимања на обнови уништених тачака, разне подлоге, ситуациони 
планови и омеђавања – «износ 200.000,00» замењује се «износом 430.000,00 дин.». 
- У Тачки 2. Геомеханичка испитивања тла – «износ 230.000,00 дин.» брише се и тачка остаје без износа. 

Члан 2. 
У поглављу Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА: 
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- у тачки 2. под б) набавка потрошног материјала за уличну расвету и трошкове уградње – «износ 
720.000,00 дин.» замењује се  «износом 475.781,30 дин.» 

- у тачки 2. после подтачке б) додаје се нова подтачка б.1.) која гласи: «Израда уличне расвете у ул. 
Церској -  161.618,70 дин.» 

- после подтачке в) додаје се нова подтачка г) која гласи: «Израда дигиталне географске карте 
«Општина Лапово» - 82.600,00 дин.» 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-277/05-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК 
       Животије  Мујковић,с.р. 

90. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 5. Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и враћања 
средстава солидарности («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/99, 5/00 и 8/02) и чл. 28. тач. 21. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној дана  14. 10.  
2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ 
Члан 1. 

У Одлуци о именовању чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње Лапово («Сл. 
гласник општине Лапово» бр. 9/04) у чл. 1. став 1. тачка 9. мења се и гласи: 
   «9. Дарко Благојевић». 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-272/05-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК 
         Животије Мујковић,с.р. 

91. 
На основу чл. 18. став 1. тачка 35. Закона о локалној самоуправи  («Сл. гласник РС» бр. 9/02) и чл. 28. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној дана  14. 10.  
2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ИЗВАН РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВНИ 

ОДБОР   АД   ГИК   «1 МАЈ» ЛАПОВО 
Члан 1. 

У Одлуци о одређивању представника изван реда запослених у Управни одбор АД ГИК «1 Мај» Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 6/03) тачка 1. став 2. мења се и гласи: 
  «ЖИВОТИЈЕ  МУЈКОВИЋ» 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-273/05-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
     Животије Мујковић,с.р. 

92. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 24. и 34. Статута Слободне зоне Лапово бр. 294-1 од 30. 05. 
2000. год. и чл.  28. тач. 21. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), на 
седници одржаној дана  14. 10.  2005. год. донела је 
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О  Д   Л  У  К  У 



Члан 1 
Члан 1. став 2. тачка 1. Одлуке о именовању члана  Управног одбора Слободне зоне Лапово испред локалне 
самоуправе («Службени гласник општине Лапово» бр. 9/2004), мења се и гласи:  

« 1. Душан Милошевић». 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-275/05-I-04 
               ПРЕДСЕДНИК 

                Животије Мујковић,с.р. 
93. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 52. Закона о основама система образовања и васпитања  («Сл. 
гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 62/04), чл. 12. Одлуке о оснивању Установе за децу предшколског узраста 
«Наша младост» у Лапову («Општински службени гласник» бр. 8/92) и чл. 28. тач. 9. Статута општине 
Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној дана  14.10.2005.г. донела је 

О  Д   Л  У  К  У 
  О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ  

УЗРАСТА «НАША МЛАДОСТ» У ЛАПОВУ 
Члан 1 

Члан 1. став 2.  под В (Из реда родитеља) тачка 2. Одлуке о именовању Управног одбора Установе за децу 
предшколског узраста «Наша младост» у Лапову («Сл. Гласник општине Лапово» бр. 9/04) мења се и гласи: 

«2. Јелена Симић» 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-274/05-I-04 
                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                 Животије Мујковић,с.р. 
94. 
На основу чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној дана 14. 10.  2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Скупштина општине Лапово, прихвата Одлуку Управног одбора Општинске библиотеке «Слово» Лапово, 
бр. 62/05,  од 13. 10. 2005. год., с тим да Општинска библиотека «Слово» Лапово започне са редовном 
делатношћу  17. 10. 2005. год. са пуним радним временом до техничког пријема пословно-стамбене  зграде 
П+2+Пот., у Лапову, у ул. Његошева б.б. која је у завршној фази изградње. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-286/05-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
    Животије Мујковић,с.р. 

95. 
На основу члана 85. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС» бр. 
71/00 и 84/04),  члана  30. Закона о локалној  самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02, 33/04, 135/04), чл. 62. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04) и чл. 28. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 14. 10. 2005. год., донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 



Члан 1. 
ОСНИВА се Локални савет за запошљавање за подручје Општине Лапово, у следећем саставу: 

1. Драган Златковић – председник Општине Лапово 
2. Живадинка Филиповић – Национална Служба запошљавања Општине Лапово 
3. Славољуб Радојичић – Удружење предузетника «Лапово»-Лапово 
4. Небојша Мркоња – пред. Синдиката Српских железница – Секција у Лапову 
5. Данијел Јончић – ЈКСП «Морава» Лапово 

Члан 2. 
Циљеви и задаци Локалног савета  усредсређени су на предузимање  мера за подстицање новог 
запошљавања, запошљавању одређених категорија незапослених (који траже прво запослење или дуже 
чекају на посао), запошљавању вишка запослених, запошљавање на јавним радовима, самозапошљавање, 
запошљавање  избеглих и расељених лица, инвалида, етничких мањина, као и предузимање других мера за 
унапређење запослености 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-278/05-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
                 Животије  Мујковић,с.р. 
96. 
На основу члана 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02) Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Усваја се Информација Председника Одбора за безбедност Скупштине општине Лапово са седнице Одбора 
за безбедност СО Лапово од 12. 08. 2005. год. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-284/05-I-04 

                   ПРЕДСЕДНИК 
                 Животије Мујковић,с.р. 

97. 
На основу члана 18. став 14. и 15. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр. 9/02 ) и члана 28. 
Статута општине Лапово (,,Сл. гласник општине Лапово,,бр. 4/02), Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 14. 10. 2005. године донела је            

О Д Л У К У 
О проглашењу  Лапова за ,,Град музеј железнице,, 

Члан  1. 
Проглашава се Лапово Музејем  железнице  под називом ,,Град музеј железнице,,                                                                     

Члан 2. 
Простор намењен за лоцирање музеја ограничен  је улицама ,  делом Његошеве од наплатне рампе на 
аутопуту до корита Липарског потока, коритом Липарског потока до улице Николе Пашића, Николе 
Пашића до Кнеза Лазара, Кнеза Лазара до Његошеве, делом Његошеве од  Кнеза Лазара до пруге, делом 
Деспота Стефана Лазаревића од Његошеве до Николе Пашића, део Солунске од Николе Пашића до Кнеза 
Милоша, Кнеза Милоша до Краља Петра, десном страном трасе пруге Београд – Ниш  до корита Липарског 
потока, коритом Липарског потока до улице Милоша Обилића , Милоша Обилића до Железничке, 
Железничком до надвожњака према ГИК-у ,,1.Мај, делом Радоја Домановића до Железничке колоније, 
Железничке колоније,  делом Гаврила Принципа до улице Алексе Шантића, десном страном трасе пруге  
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Београд-Ниш до укрштања са трасом пруге Лапово – Краљево где прелази на леву страну трасе пруге 
Београд-Ниш, истом трасом до границе комплекса ложионице, комплекс ложионице, Лава Толстоја до Иве 
Андрића, Иве Андрића до Радничке (будућом саобраћајницом )и  Радничком до Његошеве. 



Наведени простор обухвата и десне стране наведених улица. 
Члан  3. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежно одељење Општинске управе. 
Члан  4. 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику општине Лапово,,. 
О б р а з л о ж е њ е 

На иницијативу Председника општине Лапово да се  Лапово прогласи музејем железнице ,  чиме би се 
допринос железнице развоју Лапова трајно обележио и сачувао за будућа покољења као веома важан ресурс 
развоја  Лапова,  и извор егзистенције и просперитета низа генерација грађана  Лапова, чиме би се, такође, 
на једном месту могао  сагледати историјски развој железнице Србије од 1884. год. до данас, а у исто време 
створили предуслови да  велики број младих људи нађе себи извор егзистенције кроз запошљавање у 
делатностима везаним за функционисање овакве институције, Скупштина општине Лапово је сходно члану 
18. Закона о локалној самоуправи донела Одлуку као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-283/05-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК 
         Животије Мујковић ,с.р. 

98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чл. 8. и чл. 16. став 1. тач. 4. 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, 22/01, 9/02, 87/02, 33/04, и 135/04), чл. 18.  
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 9/02, 33/2004 и 135/04), члана 6. ст.1. тач.1. и чл. 9. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06) и  чл. 28. Статута општине Лапово 



("Службени гласник Општине Лапово" бр. 4/02, 5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 21.12. 2007., донела је следећу 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
  

I - Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се обавезе плаћања општинске административне таксе (у даљем тексту: такса), 
таксени обвезник, настанак таксене обавезе, плаћање таксене обавезе, ослобађање од плаћања таксе и 
повраћај таксе. 
 

Члан 2. 
Такса се плаћа за списе и радње у управним стварима, као и друге списе и радње из надлежности 
Општинске управе општине Лапово. 
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе уређује се таксеном тарифом за општинске 
административне таксе која је саставни део ове одлуке (у даљем тексту: таксена тарифа). 

 
Члан 3. 

Такса се плаћа у готовом новцу, у корист буџета општине Лапово 
Таксени обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио преко организације овлашћене 
за обављање послова платног промета. 
 
 II - Таксени обвезник 

Члан 4. 
Таксени обвезник је физичко, односно правно лице по чијем захтеву се покреће поступак односно врше 
радње утврђене таксеном тарифом. 
Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
  

III - Настанак таксене обавезе 
 

Члан 5. 
Ако таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 
1. за поднеске у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник - када се записник саставља; 
2. за решења, дозволе и друге исправе  - у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
3. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 
 

Члан 6. 
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако за поједине случајеве није другачије прописано. 
 
 IV - Плаћање таксене обавезе 
 

Члан 7. 
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је 
плаћен и тарифни број по коме је такса плаћена. 

 
 
 

Члан 8. 
Ако таксени обвезник који је дужан да плати таксу непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран 
поднесак, службено лице органа задуженог за пријем поднесака, затражиће од таксеног обвезника да плати 
прописану таксу у року од 5 дана од дана упозорења, као и на последице неплаћања таксе и о томе сачињава 
забелешку на спису. 



Ако нетаксиран или недовољно таксиран поднесак или други спис стигне поштом, орган надлежан за 
одлучивање о захтеву позваће таксеног обвезника опоменом да у року од 5 дана од дана пријема опомене 
плати редовну таксу и таксу за опомену и упозориће га на последице неплаћања таксе. 
Ако таксени обвезник уплати таксу у року из става 1 и 2 овог члана, сматра се да је поднесак од почетка био 
уредно таксиран, у противном сматраће се да поднесак није ни поднет. 
 

Члан 9. 
Право на наплату таксе застарева две године по истеку године у којој је таксу требало платити, а право на 
повраћај таксе две године по истеку године у којој је такса више плаћена. 
 

Члан 10. 
На принудну наплату, обрачун камата и других питања која нису посебно прописана овом одлуком 
примењују се одредбе закона којим се уређује порез на доходак грађана. 
 
 V - Ослобађања од плаћања таксе 
 

Члан 11. 
Ослобађају се плаћања таксе: 
1. државни органи, организације обавезног социјалног осигурања; 
2. организације црвеног крста 
3. организације регистроване у области друштвене бриге о деци и омладини и социјалне заштите 
 

Члан 12. 
Такса се не плаћа за: 
1. списе и радње које се воде по службеној дужности; 
2. списе и радње у поступку за повраћај више плаћених или неправилно плаћених локалних јавних прихода; 
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у актима (решењима, другим исправама и службеним 
евиденцијама); 
4. списе и радње у поступку остваривања права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, 
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада; 
5. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената; 
6. поднеске упућене органима за преставке и притужбе; 
7. списе и радње везане за заснивање радног односа и остваривање права по том основу; 
8. све врсте пријава и прилога, списа радњи у поступку за утврђивање права насталих у вези елементарних 
непогода и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање одлуком признатих  олакшица. 
 

Члан 13. 
У исправи која се издаје без плаћања такси мора се означити у ком циљу се издаје и на основу ког прописа 
се такса не плаћа. 
Исправа из става 1 овог члана може се употребити у друге сврхе само пошто за њу буде плаћена 
одговарајућа такса, ако је за те сврхе прописана обавеза плаћања таксе. 
  

VI - Повраћај таксе 
 

Члан 14. 
Таксени обвезник који је платио таксу, коју није био дужан да плати или је платио већу таксу од прописане, 
или је платио таксу за радњу коју орган није из било којих разлога извршио, има право на повраћај таксе. 
Таксени обвезник који је платио таксу за жалбу против првостепеног решења које доноси орган из члана 2 
ове одлуке има право на повраћај ове таксе уколико се жалба делимично или у целини оцени као основана. 
Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев таксеног обвезника. 
О захтеву за повраћај таксе одлучује орган који је решавао по захтеву. 
  

VII - Надзор 
Члан 15. 

Надзор  над спровођењем ове одлуке врши начелник општинске управе општине Лапово. 



 
VIII - Казнене одредбе 

Члан 16. 
Новчаном казном од 1.000 – 5.000 динара казниће се за прекршај: 
1. Овлашћено лице за спровођење управних радњи односно за решавање у управним стварима, односно за 
пријем поднесака ако не наплати, односно не спроведе поступак наплате прописане таксе. 
2. Одговорно лице у органу из члана 2. ове одлуке ако у исправи која се издаје без таксе не означи у ком се 
циљу издаје без таксе, не означи у ком циљу се издаје и на основу ког прописа је ослобођена од плаћања 
таксе. 
 
 IX - Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17. 
На списе и радње у управним стварима за које су захтеви поднети до дана ступања на снагу ове одлуке 
примењиваће се Одлука о општинским административним таксама ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 6/05) 

Члан 18. 
Саставни део ове одлуке чини таксена тарифа општинске административне таксе. 

 
 

Члан 19 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о општинским административним таксама 
("Службени гласник општине Лапово" бр.,6/2005). 
 

Члан 20. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Лапово". 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-135/07-I-04 

 
 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
                              Животије Мујковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАКСЕНА  ТАРИФА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
I  ПОДНЕСЦИ 
Тарифни  број  1. 

                                   Динара 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом 
    Одлуком није другачије прописано .............................................................................................80,00 
2. Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа  ........................................110,00 



НАПОМЕНА: 1) Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којим странка захтева 
брже поступање по раније поднетом захтеву.  

Тарифни  број  2. 
                                                                                                                                                     Динара 

1. За жалбу на акта која су донета по захтеву странке ................................................................110,00 
II   РЕШЕЊА 
Тарифни  број  3. 

                                  Динара 
1. За решења и друга акта, ако овом Одлуком није прописан други износ................................110,00 
НАПОМЕНА: 1) Ако се доноси једно решење или акт по захтеву више лица, такса по тачки 1. овог 
тарифног броја плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење или акт уручује. 

Тарифни  број  4. 
            Динара 

За списе из радње из области личног стања грађана плаћа се такса и то: 
1. за издавање извода из матичних књига ( рођених, венчаних, умрлих )............................... .80,00 
2. за издавање извода из матичних књига ( рођених, венчаних, умрлих ) на међународном 

образцу........................................................................................................................................300,00 

3. накнадни упис у матичне књиге............................................................................................   110,00 
4. издавање уверења о слободном брачном стању..................................................................   160,00 
5. издавање уверења о држављанству .............................................................................  80,00 
6. закључење брака у радно време     ........................................................................................   350,00 
7. закључење брака ван радног времена у просторијама општинске управе  ...............   600,00 
8. закључење брака ван просторија општинске управе (хотел, мотел, ресторан и слично …..  

……………………………………………………………………………………….........…  5.500,00 
9. посебни захтеви у погледу места и времена закључења брака   ...................................   11.000,00 
10. давање изјаве о промени личног имена после развода брака    .................................   110,00 
11. доношење решења о промени личног имена ............................................................. 1.100,00 

Тарифни  број  5. 
      Динара 

За списе и радње из области општих послова плаћа се такса и то: 
1. издавање потврде о животу, имовном стању и издржавању које се користи у иностранству   

...........................................................................................................................................        .200,00 
2. попис ствари умрлих лица   ...........................................................................................         550,00 
3. овера потписа, преписа и рукописа   ...............................................................................      160,00 
4. увид у списе предмета који се налазе у архиви  ..............................................................       50,00 
5.   увид у пројектну документацију која се налази у архиви  ............................................       100,00                                             
6. издавање преписа из архиве по сваком листу   ..............................................................       100,00 
7. за опомену којом се обавезник позива да плати таксу  ...................................................       50,00  

Тарифни  број  6.                                                                                                  
                                                                                                                                   Динара 

За списе и радње из комунално-стамбене,имовинско правне области  
1. уверење о регулисаним имовинскио правним односима у циљу издавања одобрења за изградњу ради 
градње пословних и других објеката  ..............................................................................         .1.100,00 
2. уверење о непоменутим поступцима из области имовинско правних односа  ...........          200,00 
3.  за решење о утврђивању права на надзиђивање и претварање заједничких просторија у стамбени и 
пословни простор  .................................................................................................................        1.600,00                                                                          
4. захтев за доделу стана и пословног простора у закуп  ......................................................      100,,00 
5. решење о додели стана и пословног простора у закуп  .................................................       1.100,00 
6. решење о исељењу бесправно усељеног лица   ...............................................................   .200,00   
7. трошкови принудног исељења  ........................................................................................  2.100,00 
8. закључење уговора о откупу стана  или анекса уговора  ...............................................  1.600,00 
9. издавање уверења о откупу стана  или копије документа из предмета о откупу стана .   90,00 
10. увођење у посед физичких лица по захтеву странке  .....................................................   350,00 
11. За подношење захтева за утврђивање права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском 
земљишту у државној својини (чл.84. Закона о планирању и изградњи): 
- за физичка лица   .................................................................................................................  1.100,00  



- за правна лица   ....................................................................................................................  3.100,00  
12. За подношење захтева за доношење решења о успостављању режима својине (чл.79. став.5. Закона о 
планирању и изградњи):   .......................................................................................1.100,00  
13. За подношење захтева за поништај правоснажног решења  (чл.85. Закона о планирању и изградњи):  - 
1.100,00  
14. За подношење захтева за парцелацију (члан 65. Закона о планирању и изградњи):  .1.000,00  
15. За подношење захтева за препарцелацију (члан 66. Закона о планирању и изградњи): 
................................................................................................................................................... 1.000,00 
16.  За оверу урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације  
- до 2 ха ..................................................................................................................................   2.100,00 
- од 2 до 5 ха ..........................................................................................................................   4.200,00 
- преко 5 ха ............................................................................................................................      650,00 

 
 

Тарифни број 7. 
Доношење решења из области личног рада, плаћа се такса и то; 
1. . издавање уверења ,за све уписане у регистар општинског органа............................................ ..200,00 

 
Тарифни број 8. 

   Динара 
За списе и радње из области инспекцијских послова  
1. преглед пословног простора пре почетка радова од инспекцијког органа   ..................600,00 
2. за излазак општинског инспектора на терен .....................................................................600,00 

Тарифни број 9. 
   Динара 

За списе и радње из области урбанизма и грађевинсих послова плаћа се такса за правна и физичка лица и то: 
1.За извод из урбанистичког плана за објекте јединице мере: 

 до 100 м2  ...................................................................................................................1.100,00 
 од 101 до 300м2  ........................................................................................................2.200,00 
 од 301 до 600м2 .........................................................................................................5.500,00 
 од 601 до 1000 м2 ......................................................................................................8.500,00 
 преко 1001 м2  .........................................................................................................16.000,00 

- за извод из урбанистичког плана за водове техничке инфра структуре до 1000 метара  (за водовод 200, за 
канализацију до 300, за електро мрежу до 35 кw, за телефонску и телеграфску мрежу до 600х4, за гасну 
мрежу до 60)  ................................................16.000,00 

- за извод из урбанистичког плана за изградњу водова техничке инфра структуре преко 1000 метара  и већих 
капацитета   ...............................................................................................30.000,00 
НАПОМЕНА: За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30%, буџетски корисници и комунална 
предузећа плаћају таксу умањену за 50%  
2. 3а акт о урбанистичким условима за објекте јединице мере: 

до 100 м2  ....................................................................................................................1.100,00 
од 101 до 300м2  .........................................................................................................2.200,00 
од 301 до 600м2 ..........................................................................................................5.100,00 
од 601 до 1000 м2 .......................................................................................................8.100,00 
преко 1001 м2  ..........................................................................................................16.000,00 

НАПОМЕНА: За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30%, буџетски корисници и комунална 
предузећа плаћају таксу умањену за 50%. 
- за акт о урбанистичким условима за изградњу водова техничке инфра структуре до 1000 метара  (за 
водовод 200, за канализацију до 300, за електро мрежу до 35 кw, за телефонску и телеграфску мрежу до 
600х4, за гасну мрежу до 60)  ......................................................16.000,00 
 

- за акт о урбанистичким условима за изградњу водова техничке инфра структуре преко 1000 метара  и 
већих капацитета   ...............................................................................................................26,000,00 
-за акт о условима за постављање привремених објеката  ................................................2.100,00 
3. издавање одобрења за изградњу: 
    - за објекте грађана:  

до 100 м2   ...................................................................................................................1.100,00 



од 101 до 300 м2 .........................................................................................................2.200,00 
од 301 до 600 м2  ........................................................................................................5.500,00 
од 601 до 1000 м2  ......................................................................................................8.500,00 
преко 1001 м2  .......................................................................................................... 16.000,00 

НАПОМЕНА: За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30%, буџетски корисници и комунална 
предузећа плаћају таксу умањену за 50% 
- за одобрење за изградњу водова техничке инфра структуре до 1000 метара  (за водовод 200, за 
канализацију до 300, за електро мрежу до 35 кw, за телефонску и телеграфску мрежу до 600х4, за гасну 
мрежу до 60)  .............................................................................................16.000,00 
- за одобрење за изградњу водова техничке инфра структуре преко 1000 метара  (за водовод 200, за 
канализацију до 300, за електро мрежу до 35, за телефонску и телеграфску мрежу до 600х4, за гасну мрежу 
до 60)  .............................................................................................26.000,00 
4. пријава извођења припремних радова  .............................................................................. 650,00 
5. пријава почетка извођења радова за објекте : 

до 100 м2   ...................................................................................................................  550,00 
од 101 до 300 м2 ........................................................................................................1.100,00 
од 301 до 600 м2  .......................................................................................................2.700,00 
од 601 до 1000 м2  .....................................................................................................4.400,00 
преко 1001 м2  ...........................................................................................................8.000,00 

- пријава радова за објекте инфраструктуре 0,5% од предрачунске вредности радова  
6. пријава завршетка израде темеља  .....................................................................................350,00  
7. захтев за технички преглед и издавање употребне дозволе:  
  - стамбене и економске објекте грађана  ..........................................................................1.100,00   
  - пословне просторије грађана   ........................................................................................ 2.200,00   
  - за правна лица   .................................................................................................................3.300,00 
8. пријава грађевинских  радова на адаптацији, санацији или текућем одржавању грађевинских објеката и 
пријаве промене намене објекта односно дела објекта без извођења радова  
.................................................................................................................................................1.100,00 
9. пријава изградње помоћних објеката ................................................................................330,00 
10. пријава бесправно изграђених објеката   .........................................................................550,00  
11.захтев за издавање одобрења за изградњу бесправно изграђених објеката: 
- за стамбене и економске објекте грађана   по м2  ................................................................35,00  
- за пословне просторије грађана  по м2    ...............................................................................45,00  
- за правна лица по м2     ............................................................................................................55,00 
Напомена: за објекте у другој зони висина таксе се увећава за 10%, а за објекте у првој зони висина таксе се 
увећава за 20% у односу на висине утврђене у тачки 11 
12. доношење решења о привременом заузећу јавних површина ( тезге и други покретни привремени 
објекти)  .............................................................................................................1.100,00 
13. доношење решења о постављању реклама и истицању фирми ..................................1.600,00 
14. доношење решења о привременом заузећу јавних површина ( летње баште, забавни паркови, циркуси  и 
др. ) .......................................................................................................1.600,00  
15. разна уверења, потврде и слично  ....................................................................................110,00 
16. доношење решења о давању сагласности из области екологије ...............................5.500,00 

 
 
 

Тарифни  број  10. 
За списе и радње из области привреде и саобраћаја 
 

За решење:                        Динара  
1. о условима за уређење простора у области  саобраћаја  ..................................................440,00 
2. о одобрењу за грађење или реконструкцију локалних,некатегорисаних 
    путева, улица, паркиралишта и путних грађевинских објеката на њима   ....................440,00 
3. о издавању употребне дозволе за изграђене или реконструисане  
    локалне, некатегорисане путеве, улице, паркиралишта и путне 
    грађевинске објекте на њима ....................................................................................440,00 



4. о заузећу саобраћајних површина ..................................................................................1100,00 
5. о раскопавању јавних површина  .....................................................................1100,00 
6. о раскопавању саобраћајних површина  ........................................................1100,00 
7. о резервисању паркинг места ....................................................................................440,00 
8. о постављању натписа у појасу поред јавног пута ..........................................................440,00 
9. о привременој измени режима саобраћаја .......................................................................650,00 
10.о испуњености услова физичког лица за обављање ауто-такси превоза .................1100,00 
11.о испуњености услова моторних возила за обављање ауто-такси превоза ...................440,00 
12.о издавању и продужењу такси дозволе   ..........................................................................440,00 
13.о прикључењу прилазног на локалне путеве и улице .............................................440,00 
14.о регистрацији и овери редова вожње .......................................................................650,00 
15.свих осталих решења ..................................................................................................440,00 
16.о издавању решења о промени намене пољопривредног земљишта...............................650,00 
17. доношење решења о сечи и орезивању стабала  ..............................................................160,00 
НАПОМЕНА:У случају раскопавања јавне и саобраћајне површине такса се плаћа само по једном основу. 
 

III   РАЗНО 
Тарифни  број  11. 

                                         Динара 
1. Остала уверења на основу службене евиденције  ............................................................110,00 
2. За узимање захтева странке на записник, односно за састављање 
    записника о захтеву странке по страници  ..........................................................................60,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99.        
Скупштина општине Лапово, на основу члана 4. став 2.  Закона о путевима   (''Службени гласник РС'' 
бр.46/91,52/91,53/93,67/93,48/94 и 42/98),  члана 6. Одлуке о коришћењу и уређивању саобраћаја на јавним и 
некатегорисаним путевима на територији општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово''  бр.21/92),  и 
члана 28. Статута општине Лапово, на седници одржаној дана 14. 10. 2005.г. донела је 

О   Д    Л    У    К    У  
Члан 1. 

Укида се својство некатегорисаног  пута  за кп.бр.5143/2 КО Лапово, површине 0.01,41 ха, која се 
води у зк.ул.бр.СПЗ II  КО Лапово као друштвена својина. 



Члан 2. 
 Својство некатегорисаног пута укида се из разлога некоришћења у сврху за коју је намењен, а уз 
предходно прибављену сагласност ЈП  за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Нови Век'' 
Лапово.  

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Бр. 020-259/05-I-04 
                          ПРЕДСЕДНИК 
                                Животије Мујковић,с.р. 
100. 
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 2. тачка 
9. Одлуке о одређивању комуналних делатности (“Сл.гласник Општине Лапово”, бр.7/99), Скупштина 
општине Лапово на основу члана 28. Статута (“Сл.гласник Општине Лапово”, бр. 4/02) на седници одржаној 
дана  14. 10. 2005.године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ 

ПАНОА 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналних делатности постављања 
рекламних паноа, технички и други посебни услови за постављање рекламних паноа, начин обрачуна 
накнаде за коришћење рекламних паноа и друга питања од значаја за обављање комуналне делатнсти. 

Члан 2. 
 Под обављањем комуналне делатности постављања рекламних паноа подразумева се постављање и 
одржавање рекламних паноа на јавним површинама, катастарским парцелама чији су власници правна и 
физичка  лица, као и на фасадама  и крововима стамбених зграда. 

Члан 3. 
 Рекламним паноом у смислу ове Одлуке сматра се привремени објекат који служи у сврху 
рекламирања и обавештавања од стране физичких, правних лица као и других субјеката културних, 
спортских и других манифестација. 

Члан 4. 
 Рекламни пано може бити једностран или двостран, неосветљен или осветљен а према типу 
разликују се BIG BORD, BILBORD, DISPLAY, рекламни светлећи стуб SITY LIGHT и други објекти за 
рекламирање (у даљем тексту: рекламни пано). 

Члан 5. 
 Комуналну делатност постављања рекламних паноа обавља ЈП ''Нови Век'' Лапово, на основу 
закључених уговора са заинтересованим правним и физичким лицима (инвеститор), по поступку 
прописаним Законом и одлукама СО Лапово. 

Члан 6. 
 Јавно предузеће ''Нови Век'' Лапово, може да ангажује подизвођача који мора да испуни услове у 
погледу техничке опремљености, кадровске оспособљености, заштите на раду и унапређење животне 
средине и других услова прописаних Законом, техничким прописима, стандардима и правилницима, овом 
Одлуком и другим прописима Општине Лапово. 

Члан 7. 
 Обављање комуналне делатности постављање рекламних паноа на фасадама  и крововима зграда 
која правна и физичка лица постављају као рекламне ознаке за потребе рекламирања својих производа, 
односно сопствене своје робне марке заинтересованим правним и физичким лицима поверава се уговором, 
који се закључује са ЈП ''Нови Век'' Лапово, на период од најмање годину дана. 
 Заинтересовани инвеститори из става 1. овог члана уз захтев за издавање акта о локацији и 
урбанистичким условима за постављање рекламних паноа као рекламних ознака на фасадама и крововима 
зграда достављају претходно закључен Уговор са власником предметне пословне зграде или стамбене 



зграде, скупштином станара, а ако она није основана, потребна је предходна сагласност свих власника, 
односно корисника станова у згради. 

II - УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 
Члан 8. 

 Јавно предузеће ''Нови Век'' Лапово је на основу Уговора закљученим са инвеститором дужно да 
обезбеди постављање рекламног паноа, а инвеститор је у обавези да одржава рекламни пано, врши замену 
рекламног материјала  као и остале активности везане за редовно одржавање и коришћење рекламног паноа. 

Члан 9. 
 Постављање рекламних паноа врши се на основу одобрења надлежног органа Општинске управе 
под условима прописаним овом Одлуком. 

III – ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА АКТА О УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА И 
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

Члан 10. 
 Локације за постављање рекламних паноа одређују се Програмом за постављање привремених 
објеката на подручју општине Лапово. 
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             Програмом се одређују локације, тип, величина и период коришћења рекламних паноа. 
 Програм доноси председник општине Лапово, на предлог Јавног предузећа ''Нови Век'' Лапово. 
 Локације за постављање рекламних паноа у зони ауто пута могу се предвидети на удаљености од 
100 м. лево и десно од ивице путног земљишта. Рекламни панои се не могу постављати на међусобној 
удаљености мањој од 200м. а не могу се постављати у делу простора Слободне зоне Лапово, осим за 
кориснике зоне. 

Члан 11. 
 Инвеститор је дужан да у року од три дана од дана закључења уговора, са ЈП ''Нови Век'' Лапово, 
поднесе захтев за издавање акта о урбанистичким условима за постављање рекламних паноа органу управе 
надлежном за комуналне послове. 
 Уз захтев за издавање акта о урбанистичким условима подноси се ситуациони план који садржи 
планирану диспозицију, висину и габарит рекламног паноа, проспект за мање рекламне паное, на основу 
графичког прилога локација из Програма постављања привремених објеката на територији општине Лапово, 
као и доказ о решеним имовинским односима за наведену локацију (Уговор о закупу, власнички лист, 
сагласност власника, односно корисника станова у стамбеној згради). 

Члан 12. 
 Акт о урбанистичким условима за постављање рекламних паноа издаје Орган управе надлежан за 
комуналне послове  у року од 10 дана од дана подношења уредног захтева из члана 11. ове Одлуке. 

Члан 13. 
 Акт о урбанистичким условима за постављање рекламних паноа садржи габарит, тип и врсту 
материјала од кога се израђује рекламни пано, услове за прикључење на комуналну и други 
инфраструктуру. 

Члан 14. 
 Приликом преузимања Акта о урбанистичким условима, лице из члана 11. ове Одлуке дужно је да 
плати накнаду стварних трошкова његовог издавања као и накнаду јавним предузећима за издавање услова 
за прикључење, а које је по службеној дужности прибавио орган управе надлежан за комуналне послове. 

Члан 15. 
 Инвеститор  из члана 11. ове Одлуке коме је издат Акт о урбанистичким условима за постављање 
рекламних паноа, подноси захтев за издавање одобрења за постављање рекламних паноа органу управе 
надлежном за комуналне послове у року од 15 дана од дана пријема Акта о урбанистичким условима. 
 Ако лице из става 1. овог члана не поднесе захтев за издавање одобрења за постављање рекламних 
паноа у року од 30 дана од пријема акта о урбанистичким условима,  престаје важност издатог акта. 

Члан 16. 
 Уз захтев за издавање одобрења за постављање рекламних паноа лице из члана 15. ове Одлуке је 
дужно да приложи: 
- уговор са ЈП ''Нови Век'' Лапово, о закупу јавне површине и о извођењу радова на постављању рекламног 
паноа, односно други доказ о решеним имовинским односима за наведену катастарску парцелу, односно 
сагласност свих власника, односно корисника станова у стамбеној згради, 
- уговор о накнади за коришћење рекламног паноа, 



- акт о урбанистичким условима, 
- проспект рекламног паноа, односно главни пројекат са техничком контролом и предрачуном трошкова 
рушења, 
- уговор о регулисањом плаћању електричне енергије за осветљене рекламне паное, 
- сагласности прописане Законом, 
- и друге доказе наведене у Акту о урбанистичким условима 

Члан 17. 
 Решење о одобрењу за постављање рекламних паноа орган управе надлежан за комуналне послове 
дужан је да изда у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из члана 16. 

Члан 18. 
 Решење о одобрењу за постављање рекламних паноа садржи: 

- назив лица коме се издаје одобрење 
- број и назив локације 
- рок на који се издаје одобрење 
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- рок отпочињања радова на постављању рекламних паноа, који не може бити дужи од 15 дана од 
дана правоснажности решења о одобрењу за постављање рекламних паноа 

- рок завршетка радова који не може бити дужи од 30 дана од дана правоснажности решења о 
одобрењу за постављање рекламних паноа 

- обавезу уређења јавне површине по завршетку постављања  
- обавезу лица да приступи постављању рекламних паноа, тек пошто организација надлежна за 

обављање геодетских послова изврши обележавање локације 
- обавезу лица да ће рекламне паное уклонити о свом трошку и без права на накнаду по истеку 

рока извршења 
- поука о правном леку. 

IV. УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
Члан 19. 

 Инвеститор је дужан да по завршетку радова на постављању рекламних паноа на основу решења из 
члана 18. а најкасније у року од 5 дана пре почетка обављања делатности поднесе захтев за почетак 
обављања делатности надлежном органу управе општине Лапово. 

Члан 20. 
 Надлежни орган управе је у обавези да констатује записником да су испуњени услови за почетак 
обављања делатности и донесе решење о почетку обављања делатности. 
 Уколико орган из става 1. овог члана констатује да нису испуњени услови за почетак обављања 
делатности, дужан је да у записнику наведе недостатке са роком за њихово отклањање. Ако предузеће или 
предузетник не отклоне недостатке у остављеном року, орган је дужан да донесе решење о одбијању захтева 
за почетак обављања делатности и образложи разлог одбијања. 
 Против решења из става 1. и 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 
дана од дана уручења. 

Члан 21. 
 Осим услова из члана 17. инвеститор је дужан да испуни и друге посебне услове: 

- општини плаћа месечну накнаду за коришћење рекламног паноа на основу 
закљученог Уговора  

- обезбеди бесплатно рекламирање  за потребе општине на основу уговора 
- испуни и друге услове прописане уговором 

V - НАЧИН И ОБРАЧУН НАКНАДЕ 
Члан 22. 

 Инвеститор плаћа општини месечну накнаду за коришћење рекламног паноа по једном метру 
рекламне површине чији се износ одређује по зонама постављања, врсти, броју и површини рекламног 
паноа. 
 Екстра зона обухвата простор удаљен 100м. лево и десно од ауто пута као и простор Слободне зоне. 
 Прва зона обухвата: ул. Његошеву, ул. Краља Петра Првог, иул. Иве Андрића, ул. Ратника 
солунског фронта, ул. 1. маја, ул. Вука Караџића, ул. Солунску, ул. Душана Бурсаћа, ул. Димитрија 
Туцовића, део ул. Милоша Обилића до ул. Железничке и Железничку, као и регионални и магистрални 
путеви који пролазе кроз КО Лапово. 



 Друга зона обухвата све остале улице и просторе на територији општине Лапово. 
 Обавеза плаћања накнаде настаје са даном почетка обављања делатности. 
 Основна јединица за утврђивање износа накнаде је цена по квадратном метру рекламне површине. 

Члан 23. 
 Накнада из члана 22. износи: 
 ЗОНА                Неосв.рекл.пано      Осветљен рекл. Пано   Рекл.стуб       Дисплеј 
 Екстра                    50,00 дин.                 70,00 дин.                  300,00 дин.   500,00 дин.   
 Прва зона             100,00 дин.               200,00 дин.                 200,00 дин.    300,00 дин. 
 Друга зона             25,00 дин.                 50,00 дин.                  100,00 дин.   200,00 дин. 
 
 Ослобађају се плаћања накнаде установе и предузећа основана Одлуком СО Лапово, као и 
Предузеће за управљање Слободном зоном Лапово, осим корисника ове зоне. 
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Члан 24. 
 Средства од накнаде за коришћење рекламних паноа  приход су буџета општине Лапово. 

Члан 25. 
 Уговор о постављању рекламног паноа раскида се и пре истека рока на који је закључен уколико 
инвеститор не испуни обавезе из Уговора. 
 У случају раскида уговора из става 1. овог члана, предузеће или предузетник нема право на накнаду 
штете по било ком основу. 

VI – Н А Д З О Р 
Члан 26. 

 Надзор над применом ове Одлуке за рекламне паное у екстра зони врши грађевински инспектор, а за 
остале комунални инспектор општинске управе Лапово. 

Члан 27. 
 У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да Решењем нареди уклањање 
рекламног паноа у екстра зони, када установи да је рекламни пано постављен без одобрења или када је 
постављен другачије од услова који су наведени у одобрењу. 



 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да Решењем нареди уклањање 
рекламног паноа, осим паноа у екстра зони, уколико установи да је постављање извршено без одобрења или 
је извршено другачије од услова који су наведени у одобрењу. 
 Ако корисник не поступи по Решењу грађевинског, односно комуналног инспектора и не уклони 
рекламни пано, инспектор ће одредити да се рекламни пано уклони о трошку корисника, преко другог лица. 

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 28. 

 Новчаном казном у износу од 5.000,00-50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, а 
новчаном казном у износу од 500,00-5.000,00 казниће се одговорно лице у случају: 

- ако постави рекламни пано без одобрења или супротно условима у одобрењу, 
- користи рекламни пано супротно одобрењу. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 
дин. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 500,00-5.000,00 дин. 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 29. 

 Издавање акта о урбанистичким условима за постављање рекламних паноа до доношења програма 
за постављање привремених објеката вршиће се уз сагласност Комисије за израду програма. 
      Члан 30. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Лапово”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-280/05-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК 
                Мујковић Животије,с. 

 
 
 
 
 На основу  члана 18 став 1.тачка 9.  Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.9/02, и 3/04), 
члана 87. Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'' бр.135/04), члана 12. став 1.тачка 9. и члана 
101. Статута општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.4/02),  Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној дана 14. 10. 2005. год.  доноси следећу  

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем 
тексту: накнада) на територији општине Лапово, утврђују се обвезници накнаде, начин наплате, као и начин 
коришћења средстава обезбеђених по основу ове накнаде. 

Члан 2. 
 Средства од накнаде, обезбеђена у складу са одредбама ове одлуке су локални јавни приход и 
приход буџета општине и користиће се за заштиту и унапређивање животне средине. 

Члан 3. 
 Распоред средстава из члана 2.ове одлуке вршиће се на основу одлуке о буџету, преко програма ЈП 
“Нови век” Лапово,  а на предлог Одбора за заштиту животне средине. 
 У оквиру годишњег плана прихода и расхода надлежног органа општинске управе, посебно се 
исказују приходи од посебне накнаде по основама и утврђује њихов распоред по наменама. 

II OБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
Члан 4. 

 Посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине плаћају: 
1) Власници, односно закупци станова и других посебних делова зграде, у висини од 0,30 дин/м2 

стамбеног простора. 
2) Власници, односно закупци пословних просторија, у висини од 0,70 дин/м2 пословног простора. 



 Накнада из става 1. тачке 1. утврђује се у месечном износу и плаћа у четири једнаке рате, годишње-
квартално, са решењем за коришћење грађевинског земљишта које издаје Пореска управа Лапово. 
 Уплату накнаде обвезници ће вршити на уплатни рачун јавних прихода ''Посебна накнада за 
заштиту и унапређење животне средине'', бр.840-714562843-56, са позивом на број по моделу 97, контролни 
број (кк), шифра општине –(121) – матични број обвезника. 
 Накнада из става 1. тачка 2. утврђује се у месечном износу, а плаћа у четири једнаке рате, годишње – 
квартално, са решењем за коришћење грађевинског земљишта, које издаје ЈП ''Нови Век'' Лапово. 
Уплату накнаде обвезници ће вршити на уплатни рачун бр.840-714562843-56 ''Посебна накнада за заштиту и 
унапређивање животне средине'', са позивом на број по моделу 97, контролни број (кк), шифра општине 
(121) и ПИБ. 

III - НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
Члан 5. 

  Средства од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у целости се усмеравају и 
користе  за финансирање и суфинансирање:  

1. финансирање програма контрола квалитета, анализа и праћења стања животне средине у општини,  
2. израде и реализације годишњег програма контроле квалитета ваздуха и плана за побољшање 

квалитета ваздуха,  
3. кредитирање инвестиција које ће допринети битном смањењу загађености ваздуха, 
4. финансирање програма заштите и развоја заштићених природних добара,  
5. финансирање превентивних и санационих мера за сузбијање штетних артропода и   глодара,  
6. суфинансирање научно истраживачких и едукативних програма и пројеката,  публиковање  радова и 

информативно пропагадног материјала у циљу стицања знања и подизања  свести  о значају и 
унапређењу животне средине,  

7. суфинансирање програма и пројеката заштите животне  средине или инвестиција које доприносе 
битном смањењу загађивања животне средине (у околини индустријских и других загађивача на 
потенцијално контаминираном подручју, у случају акцидента и др.),  

8. финансирање осталих програма, пројеката мера у области заштите животне средине за коју одлуку 
донесе скупштина општине. 

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 6. 

  Надзор над применом ове одлуке врши комунални инспектор и инспектор за заштиту 
животне средине 
                                                                                         Члан 7. 
  Одбор за заштиту животне средине најмање једном годишње подноси Скупштини општине 
извештај о реализацији програма и усмеравању средстава за заштиту и унапређивање животне средине. 
20.   октобар     2005.                            "Службени гласник Општине Лапово"                          Број  6   -  Страна    17 

 

Члан 8. 
  У погледу застарелости, обрачуна камата и осталог што није регулисано овом одлуком 
сходно се примењују одредбе закона којим се утврђује порез на доходак грађана. 

Члан 9. 
  Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању посебне накнаде за заштити 
животне средине (“Сл.гласник општине Лапово”, бр.6/02). 

Члан 10. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Лапово'',  а примењиваће се од  1. јануара 2006.г.    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-281/05-I-04 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                             Животије Мујковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
102. 
На основу чл. 79., 83. и 86. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02) и чл. 28. Статута 
општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина општине Лапово је на 
седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела 

О  Д  Л  У  К  У 
О измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Лапово 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији Општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 1/03 и 2/04) у чл. 2. став 1. мења се тачка 9. и гласи: 
«9. постављање и коришћење рекламних ознака, путоказних табли и  транспарената». 

Члан 2. 
У Таксеној тарифи тарифни број 9. мења се и гласи: 
«Тарифни број 9. 
За постављање и коришћење рекламних ознака, путоказних табли и транспарената, комунална такса се 
плаћа по сваком започетом квадратном метру рекламне површине и утврђује месечно по зонама и то: 
          динара 

- на подручју екстра зоне.....................................................................  1.000.- 
- на подручју I зоне..............................................................................     300,- 
- на подручју  II  зоне...........................................................................     200,- 
-  на подручју  III зоне ..........................................................................   100,- 

Зоне су одређене према Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта. 
НАПОМЕНА:  
Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка лица пре постављања  за први месец, а сваки 
наредни месец до 10.-ог у месецу. 
Орган управе надлежан за издавање дозвола издаће дозволу  ако подносилац захтева поднесе доказ о 
плаћеној такси за први месец и означи период коришћења. 
Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају спортске организације и установе културе, чији је 
оснивач Општина Лапово. 
За постављање великих рекламних паноа (билбордови и др.) не плаћа се комунална такса јер је исто уређено 
посебном одлуком. 
Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунални инспектор. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-282/05-I-04 

                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                        Животије  Мујковић,с.р. 
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103. 
На основу чл. 30. тач. 8. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 14. Закона о 
јавним   предузећима  и  обављању  делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/00, 25/02) и чл.  
28. став 1. тач. 9. Статута Општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
1. РАЗРЕШАВА се СЛАВИЦА МИЛОЈКОВИЋ дужности в.д. директора Јавног предузећа за 

урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве «Нови век» - Лапово са 14. 10. 2005. год. 



2. Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-269/05-I-04 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

       Животије  Мујковић,с.р. 
104. 
На основу чл. 30. тач. 8. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 14. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/00, 25/02) и чл. 
28. став 1. тач. 9. Статута Општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела ј 

О  Д  Л  У  К  У 
1. ИМЕНУЈЕ се за директора Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и 

путеве «Нови век» - Лапово Станиша Љубисављевић, дипл.инг.арх. из Гложана, општина Свилајнац, 
са 14. 10. 2005. год. 

2. Одлуку о именовању објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-268/05-I-04 
           ПРЕДСЕДНИК 

       Животије  Мујковић,с.р. 
105. 
На основу чл. 30. тач. 8. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 14. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/00, 25/02) и чл. 
28. став 1. тач. 9. Статута Општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
1. РАЗРЕШАВА се  НЕНАДИН СТОЈАНОВИЋ,  дужности в.д. директора Јавног комунално-

стамбеног предузећа «Морава» » - Лапово са 14. 10. 2005. год. 
2. Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-271/05-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
       Животије  Мујковић,с.р. 

106. 
На основу чл. 30. тач. 8. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 14. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/00, 25/02) и чл. 
28. став 1. тач. 9. Статута Општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 14. 10. 2005. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
1. ИМЕНУЈЕ се за директора Јавног комунално-стамбеног предузећа «Морава» - Лапово ЈОВИЦА 

КНЕЖЕВИЋ, дипл.инг.маш. из Лапова, са 14. 10. 2005. год. 
2. Одлуку о именовању објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-270/05-I-04 

         ПРЕДСЕДНИК 
       Животије  Мујковић,с.р. 
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107. 
На основу чл. 40. став 6. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02 и 33/04), чл. 47. став 6. 
Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 14. 10. 2005. год.  доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на решење председника Општине Лапово бр. 112-54/05-II-01 од 05. 10. 2005. год. о 
постављењу Ивице Миловановића,  отправника возова из Лапова, за заменика председника општине 
Лапово. 
II  -   Решење ступа на снагу даном доношења а има се објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-265/05-I-04 

  ПРЕДСЕДНИК 
                   Животије Мујковић,с.р. 
108. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 45. став 1. тач. 2. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» 
бр. 33/02, 27/02, 42/02, 72/03 и 100/03), чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној 14. 10. 2005. год.  донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

На Предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине Лапово од 11. 10. 2005. год., 
Скупштина општине Лапово констатује да је Витомиру Тошиновићу, одборнику Скупштине општине 
Лапово, изабраном са Изборне листе «Српски покрет обнове», престао мандат одборника даном подношења 
оставке. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово» 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-258/05-I-04 

    ПРЕДСЕДНИК 
                    Животије Мујковић,с.р. 
109. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 45. став 1. тач. 2. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» 
бр. 33/02, 27/02, 42/02, 72/03 и 100/03), чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној 14. 10. 2005. год.  донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

На Предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине Лапово од 11. 10. 2005. год., 
Скупштина општине Лапово констатује да је Ивану Гајићу, одборнику Скупштине општине Лапово, 
изабраном са Изборне листе «Српски покрет обнове», престао мандат одборника даном подношења оставке. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово» 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-290/05-I-04 

   ПРЕДСЕДНИК 
                   Животије Мујковић,с.р. 
110. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 45. став 1. тач. 2. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» 
бр. 33/02, 27/02, 42/02, 72/03 и 100/03), чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној 14. 10. 2005. год.  донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
На Предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине Лапово од 11. 10. 2005. год., 
потврђује се мандат одборнику ДРАГАНУ КИТИЋУ, ВКВ ранику, рођеном 11. 12. 1957. год., из Лапова, ул. 
С.Првовенчаног 8, са Изборне листе «Српски покрет обнове». 

Члан 2. 
Мандат одборника Драгана Китића траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

Члан 3. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово» 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-291/05-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК 
                   Животије Мујковић,с.р. 
111. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 45. став 1. тач. 2. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» 
бр. 33/02, 27/02, 42/02, 72/03 и 100/03), чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 4/02), на седници одржаној 14. 10. 2005. год.  донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

На Предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине Лапово од 11. 10. 2005. год., 
потврђује се мандат одборнику САШИ КУМРИЋУ, виши ловни техничар, рођеном 26. 03. 1970. год., из 
Лапова, ул. Милоша Обилића  27, са  Изборне листе «Српски покрет обнове». 

Члан 2. 
Мандат одборника Саше Кумрића траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

Члан 3. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово» 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-289/05-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК 
                   Животије Мујковић,с.р. 
112. 
На основу чл. 7. став 5. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 9/02) и чл. 28. Статута општине 
Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 
14. 10. 2005. год.  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. УСВАЈА  се Извештај о приходима буџета Општине Лапово и извршење буџета Општине Лапово за 

период 01. 01. – 30. 06. 2005. год. 
2. Саставни део решења чини Преглед прихода буџета Општине и Извршење буџета Општине Лапово 

за период 01. 01. – 30. 06. 2005. год. 
3. Решење објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 400-16/05-I-04 

   ПРЕДСЕДНИК 
                   Животије Мујковић,с.р. 
113. 
Сходно чл. 13. став 4. Закона о уређењу судова («Сл. гласник РС» бр. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04), члана 13. 
Закона о судовима («Сл. гласник РС» бр. 46/91, 71/92, 63/01, 29/04) а на основу члана 28. Статута општине 
Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02),  Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  
14. 10. 2005. год. донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
I – Покреће се иницијатива за оснивање Одељења Општинског суда из Баточине у Лапову. 
II – Општина Лапово обезбеђује неопходан и адекватан пословни простор за рад Одељења. 
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III – Овај Закључак се доноси у циљу рационалнијег рада Општинског суда у Баточини и смањење 
трошкова и времена, јер у око 62% предмета из надлежности Општинског суда у Баточини су странке са 
територије Општине Лапово, те је формирање тог Одељења у интересу грађана Лапова. 
IV – Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-285/05-I-04 

ПРЕДСЕДНИК 
       Животије  Мујковић,с.р. 

114. 



На основу чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 14. 10. 2005. год.  донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
Прихвата се Иницијатива групе одборника да преиспита основаност навода о несавесном раду директора 
Основне школе «Светозар Марковић» у Лапову Славице Томић. 
Да би се утврдила основаност навода из пријаве грађана о раду именоване формира се Комисија у саставу: 

1. Драган Китић 
2. Бранко Павловић 
3. Наташа Цанковић 
4. Драган Петковић 
5. Мирослав Јовановић 
6. Драган Микић 
7. Банковић Витомир, Карађорђева 44 

О свом раду Комисија ће информисати одборнике Скупштине општине Лапово на наредној седници. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-287/05-I-04 
   ПРЕДСЕДНИК 

                   Животије Мујковић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 
Ред. 
број 

НАЗИВ       АКТА стр. 
број 

1. Одлукао избору заменика председника Административно-мандатне комисије СОЛапово 1 
2. Одлука о усвајању Плана заштите од елементарних и других већих непогода Општине 

Лапово 
 

1 
3.  Одлука о допунама и II измени Одлуке о усвајању Годишњег програма уређивања  



грађевинског земљишта на подручју Општине Лапово ЈП «Нови век» Лапово за 2005.г. 1 
4. Одлука о измени Одлуке о именовању члана УО Фонда солидарне стамбене изградње 2 
5. Одлука о измени Одлуке о одређивању представника изван реда запослених у УО АД ГИК 

«1 Мај» Лапово 
 

2 
6. Одлука о именовању Душана Милошевића за члана ИО «Слободне зоне Лапово» 2 
7. Одлука о измени Одлуке о именовању УО Установе за децу «Наша младост» Лапово 3 
8. Одлука о прихватању Одлуке УО Општинске библиотеке «Слово» о започињању редовне 

делатности 
 

3 
9. Одлука о оснивању локалног Савета за запошљавање 3 

10. Одлука о усвајању Информације председника Одбора за безбедност Општине Лапово 4 
11. Одлука о проглашењу Лапова за «Град музеј железнице» 4 
12. Одлука о Општинским административним таксама 5 
13. Одлука о укидању својства некатегорисаног пута за кп.бр. 5143/2 КО Лапово 11 
14. Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности и постављања рекламних 

паноа 
 

11 
15. Одлука о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 15 
16. Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Лапово 17 
17. Одлука о разрешењу Славице Милојковић дужности вд директора ЈП «Нови век» Лапово 18 
18. Одлука о именовању Станише Љубисављевића за директора ЈП «Нови век» Лапово 18 
19. Одлука о разрешењу Ненадина Стојановића дужности вд директора ЈКСП «Морава» 

Лапово 
 

18 
20. Одлука о именовању Јовице Кнежевића за директора ЈКСП «Морава» Лапово 18 
21. Решење о давању сагласности на решење Председника општине о именовању Ивице 

Миловановића за заменика Председника општине Лапово 
 

19 
22. Одлука о престанку мандата одборника Витомира Тошиновића 19 
23. Одлука о престанку мандата одборника Ивана Гајића 19 
24. Одлука о потврђивању мандата одборника Драгана Китића 19 
25. Одлука о потврђивању мандата одборника Саши Кумрићу 20 
26. Решење о усвајању Извештаја о приходима буџета и извршење буџета Општине Лапово за 

период 01. 01. – 30. 06. 2005. год. 
 

20 
27. Закључак о покретању иницијативе за оснивање Одељења Општинског суда из Баточине у 

Лапову 
 

20 
28. Закључак о формирању Комисије за преиспитивање навода о несавесном раду директора 

ОШ «Светозар Марковић»   Лапово 
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Службени гласник издаје и штампа Скупштине 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 


