
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   6    ЛАПОВО,    09.НОВЕМБАР  2011.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
 
 61. 

На основу чл.29. ст. 3. Закона о основама система  образовања  и васпитања 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
07.11. 2011. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О МРЕЖИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се мрежа, број и просторни распоред установа чији је 
оснивач Општина Лапово. 

Члан 2. 
 Предшколски програм о основама система образовања и васпитања, остварује се на 
основу утврђеног Програма предшколског  образовања и васпитања, у складу са Законом, 
којим се утврђују циљеви, врсте, обим и трајање образовно-васпитног рада. 
 Предшколско образовање и васпитање остварује се у седишту Установе и 
издвојеним објектима – одељењима Установе, и то: 
 
А) Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“ – Лапово, ул. Михајла 
      Пупина 2., Централни објекат, након завршетка реконструкције, на основу захтева 
      родитеља, планира следећи обухват деце: 
      Облик рада: 
 а) Целодневни боравак до поласка у школу: 
 - млађа јаслена група                                               -1 група 
            - старија јаслена група                                             -1 група 
            - млађа васпитна група                                            -1 група 
            - средња васпитна група                                          -1 група 
            - старија васпитна група                                          -1 група 
            - мешовита васпитна група                                     -1 група 
          б) Припремни предшколски програм: 
            - целодневни припремни предшколски програм  - 2 групе 
 - полудневни припремни предшколски програм  - 1 група 
       УКУПНО:     9 група 
 
 Установа започиње школску 2011/12. годину у привременим објектима и то: 

1. Одељење „Возић“ у Лапову, ул. Карађорђева бр. 44. 
 2. Одељак „IV“ при ОШ „ Светозар Марковић“ Лапово, ул. Солунска бр.  113. 
 3. „Пантовићева школа“ у згради ОШ „Светозар Марковић, ул.Карађорђева бр.139. 
   
 А-1) Одељење „Возић“ – Лапово, Карађорђева 44. 
 Облик рада: 
 1. Целодневни боравак од 3 год. до поласка у школу 
                 - мешовита  васпитна група                                   - 1 група 
 2. Припремни предшколски програм 
                – полудневни припремни предшколски програм - 1 група 
                                                                         УКУПНО :         2 групе 
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А-2) Одељак  „IV“при ОШ „Светозар Марковић“ Лапово, ул. Солунска 113. 
 
 
 Облик рада: 
 1. Припремни предшколски програм 
 - полудневни  припремни предшколски програм  
                                                                                    УКУПНО: 1 група 
 
А-3) „Пантовићева школа“ у згради ОШ „Светозар Марковић“,ул.Карађорђева бр. 139. 
 
 Након завршетка реконструкције и доградње Централног објекта, планирани 
обухват деце за школску 2011/2012. годину, је 210 – 230-оро, распоређених у 12 васпитних 
група. 
 

Члан 3. 
Основно образовање и васпитање ученика у школској 2011/2012. години, остварује 

се у Основној школи „Светозар Марковић“ и издвојеним одељењима са укупно 29. 
одељења,  и то: 
 
А) – Основна школа „Светозар Марковић“, Лапово, ул. Косовских јунака 10. има укупно 
21 одељење, и то по разредима: 
 

разред                I  II    III    IV   V    VI    VII   VIII 
            одељења            2  2      2       2    3      3       3        4                       УКУПНО 21 
одељења 
 
а) Одељак III. Основне школе у Лапову, ул. Карађорђева 139.  има укупно 4 одељења 
 

 разред                   I    II     III   IV 
             одељење               1     1      1      1                                                УКУПНО: 4 одељења 
 
б) Одељак IV. Основне школе у Лапову, ул. Солунска бр. 113. има укупно 4 одељења 
 

 разред                  I   II    III   IV 
            одељење               1   1      1     1                                                  УКУПНО: 4 одељења 

 
Члан  4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, када се сагласно означеном Закону, 
доставља Министарству просвете и науке Републике Србије, а примењиваће се за школску 
2011/2012. годину. 
                                                                          Члан 5. 
 Одлуку о мрежи образовно – васпитних установа на подручју Општине Лапово 
објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-121/11-I-04 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Небојша Милетић,с.р. 
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 62. 

На основу члана 20. став 1 тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр. 129/07), члана 12. став 1. тачка 9. и члана 30. став 1.тачка 4. Статута Општине Лапово 
(„Службени гласник Општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина Општине Лапово, на 
седници одржаној дана 07.11. 2011. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1 
 ДОНОСИ СЕ Програм гасификације за насеља у Општини Лапово бр.  

352-6/11- II од 21.10.2011. године. 
 

Члан 2. 
 Предмет Програма је пројектовање и изградња објекта за гасификацију насеља у 
Општини Лапово. 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-118/11-I-04 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Небојша Милетић,с.р. 

63. 
 На основу члана 20. став 1. тачка 27.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011.) Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 07.11. 2011. године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

I 
 Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Лапово, њених 
органа и организација и правних лица, чије се финансирање обезбеђује у Буџету Општине, 
или из других средстава Општине, обављаће Секретар СО Лапово, до постављења 
Општинског јавног правобраниоца од стране Скупштине Општине Лапово. 
 

II 
 Одлука се доноси у складу са чланом 20. став 1. тачка 27. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011.), који гласи: 
„Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и Законом, организује вршење 
послова правне заштите својих права и интереса“ 

 
III 

 Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-120/11-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Небојша Милетић,с.р. 
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 64. 
 На основу чл. 55. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, 
бр. 5/08 и 7/08), и члана 2. тачка 15. Одлуке о Општинском већу („Службени гласдник 
Опђштине Лапово“, бр. 7/08), Општинско веће Општине Лапово, на седници одржаној 
03.11.2011. године, донело је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ  Извештај утрошених средстава текуће буџетске резерве и сталне 
буџетске резерве буџета Општине Лапово за период 01.01.2011. год. - 28.10.2011. године. 
 

Члан 2. 
Одлуку објавити у „Службенм гласнику Општине Лапово“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-115/11-III-04 

 
                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        Драган Златковић,с.р. 
 65. 
         На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/2009, и 
73//2010), чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 129/07) и  чл. 30. 
тачка 2. Статута Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 07.11.2011. године, донела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

2011.  ГОДИНУ 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

       У члану 2. Одлуке, став I – Средства која се ограничавају, редни број 1, економска 
класификација 711110 –  Део пореза на зараде,  износ од «29.000.000» динара, замењује се 
износом «31.000.000» динара. 

Члан 2. 
            У члану 2. Одлуке, став I – Средства која се ограничавају, редни број 2, економска 
класификација 733150 – Трансферна средства Републичког буџета, износ од «20.814.000» 
динара, замењује се износом «28.996.900» динара. 

Члан 3. 
       Износ свега Средства која се ограничавају, износ од «49.814.000» динара, замењује 
се износом «59.996.900» динара.    

Члан 4. 
        У члану 2. Одлуке, УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «153.389.481» динара, замењује се 
износом «163.572.381» динара. 

II  ПОСЕБНИ ДЕО          
Члан 5. 

У члану 4. Одлуке, раздео 1. – Скупштина општине – Скупштина општине, 
функција 110, економска класификација 423000, позиција 15 – Трошкови празника 
општине, износ «500.000» динара, замењује се износом «800.000» динара. 
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Члан 6. 
У члану 4. Одлуке, раздео 1. – Скупштина општине – Скупштина општине, 

функција 110, економска класификација 424000, позиција 17 – Трошкови објављивања 
службеног материјала, износ «1.200.000» динара, замењује се износом «2.200.000» 
динара. 

Члан 7. 
У члану 4. Одлуке, раздео 1. – Скупштина општине – Скупштина општине, 

функција 110, економска класификација 426000, позиција 21 – Трошкови материјала и 
набавке горива, износ «1.000.000» динара, замењује се износом «1.400.000» динара. 

Члан 8. 
           Износ свега Скупштина општине «32.238.514» динара, замењује се износом 
«33.938.514» динара.  

Члан 9. 
           Износ свега Скупштина општине – Скупштина општине «36.408.514» динара, 
замењује се износом «38.108.514» динара.  

Члан 10. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 2. – Општинска управа, функција 130, економска 
класификација 414000, позиција 31 – Социјална давања запосленим и отпремнине, износ 
«500.000» динара, замењује се износом «650.000» динара. 

Члан 11. 
У члану 4. Одлуке, раздео 2. – Општинска управа, функција 130, економска 

класификација 421000, позиција 34 – Стални трошкови, износ «3.000.000» динара, 
замењује се износом «3.200.000» динара. 

Члан 12. 
У члану 4. Одлуке, раздео 2. – Општинска управа, функција 130, економска 

класификација 483000, позиција 40 – Новчане казне и пенали, износ «200.000» динара, 
замењује се износом «600.000» динара. 

Члан 13. 
           Износ свега Општинска управа «22.116.558» динара, замењује се износом 
«22.866.558» динара.  

Члан 14. 
У члану 4. Одлуке, раздео 5. – Средње образовање, функција 920, економска 

класификација 463000, позиција 44 – Трансфери осталим нивоима власти, износ 
«1.581.000» динара, замењује се износом «1.991.000» динара. 

Члан 15. 
           Износ свега Средње образовање «1.581.000» динара, замењује се износом 
«1.991.000» динара.  

Члан 16. 
У члану 4. Одлуке, раздео 6. – Средства за културу „Стефан Немања“, функција 

820, економска класификација 416000, позиција 51 – Награде, бонуси и остали расходи, 
износ «65.000» динара, замењује се износом «0» динара, економска класификација 425000, 
позиција 55 – Текуће поправке и одржавање, износ «31.000» динара, замењује се износом 
«0» динара, економска класификација 421000, позиција 52 – Стални трошкови - енергија, 
износ «350.000» динара, замењује се износом «446.000» динара. 

Члан 17. 
           Износ свега Средства за културу „Стефан Немања“ «5.717.823» динара, остаје 
исти. 

Члан 18. 
У члану 4. Одлуке, раздео 10. – Социјална заштита, функција 090, економска 

класификација 472000, позиција 92 – Социјална заштита – проширена права, износ 
«400.000» динара, замењује се износом «800.000» динара. 
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Члан 19. 
           Износ свега Социјална заштита «1.580.000» динара, замењује се износом 
«1.980.000» динара.  

Члан 20. 
У члану 4. Одлуке, раздео 12. – ЈП „Нови век“, функција 620, економска класификација 

451000, позиција 118 - Субвенције, износ «18.000.000» динара, замењује се износом 
«23.922.900» динара. 

                                                                 Члан 21. 
           Износ свега ЈП „Нови век“ «21.987.452» динара, замењује се износом «27.910.352» 
динара.  

Члан 22. 
У члану 4. Одлуке, раздео 13. – Средства за комуналну потрошњу и солидарну 

стамбену изградњу, функција 620, економска класификација 451000, позиција 120 –  ЈКСП 
„Морава“ Лапово, износ «21.000.000» динара, замењује се износом «22.000.000» динара. 

Члан 23. 
           Износ свега Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену изградњу  
«26.500.000» динара, замењује се износом «27.500.000» динара.  

Члан 24. 
           УКУПНИ РАСХОДИ, износ «153.389.481» динара, замењује се износом 
«163.572.381» динара.           

Члан 25. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Лапово”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 400-7/11-I-04 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     Небојша Милетић,с.р. 
 66. 

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) и члана 30. Статута општине Лапово, (“Сл.гласник Општине 
Лапово”, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово је на седници одржаној дана  
07.11.2011. године, донела 

 
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 делатности. 
 

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. 
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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 
рекламирање својих производа односно сопствене робне марке заинтересованим 
инвеститорима 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 
урбанистичким условима за постављање рекламних паноа као рекламних ознака на 
фасадама и крововима зграда достављају претходно закључен Уговор са власником 
предметне пословне  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 
рекламних паноа 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 предузаћа ''Нови 
Век'' Лапово. 

Локације за постављање рекламних паноа у зони ауто пута Е-75, деоница Београд-
Ниш, на територији општине Лапово, могу се предвидети на удаљености од 60-100 метара, 
лево и десно од ивице путног земљишта, с тим да међусобна удаљеност не може бити 
мања од 200м. 

Локације у зони државних путева првог реда могу се предвидети у појасу од 20-50 
метара од ивице путног земљишта, у зони државног пута другог реда у појасу од 10-50 
метара од ивице путног земљишта, а у зони општинског пута у појасу од 5-10 метара од 
ивице путног земљишта. 
  
         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 
рекламних паноа на територији општине Лапово, као и доказ о решеним имовинским 
односима за наведену локацију (Уговор о закупу, лист непокретности, 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, период за који се поставља, 
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: 
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- 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 члана16. 
 

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 
- 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. 
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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 у зони ауто пута Е-75, деоница Београд-Ниш, 
на територији општине Лапово, на удаљености од 60-100 метара, лево и десно од ивице 
путног земљишта, с тим да међусобна удаљеност рекламних паноа не може бити мања од 
200м. 

Прва зона обухвата државни пут првог реда који пролазе кроз КО Лапово, у појасу 
од 20-50 метара од ивице путног земљишта, државни пута другог реда у појасу од 10-50 
метара од ивице путног земљишта, а у зони општинског пута и то: ул. Његошева,  ул. 
Краља Петра I , ул.. Иве Андрића, ул. Ратника солунског фронта, ул. Првог маја, ул.Вука 
Караџића, ул. Солунска, ул. Душана Бурсаћа, ул. Димитрија Туцовића, део ул. Милоша 
Обилића до ул. Железничке, и Железничку, у појасу од 5-10 метара од ивице путног 
земљишта. 

Друга зона обухвата све остале улице и просторе на територији општине Лапово. 
 Обавеза плаћања накнаде настаје са даном почетка обављања делатности, односно, 
најраније од правоснажности Решења о одобрењу за постављање рекламног паноа. 
 Основна јединица за утврђивање износа накнаде је цена по квадратном метру 
рекламне површине. 

Члан 23. 
 Накнада из члана 22. износи: 
 
ЗОНА                 Неосв.рекл.пано       Осв. рекл. пано    Рекл. стуб         Дисплеј 
 
Екстра                  68,00 дин.                91,00 дин.           252,00 дин.        373,00 дин. 
                             (до 200м2)                 (до 200м2)  
         54,00 дин.                72,00 дин. 
        (од 201-500м2)      (од 201-500м2) 
         43,00 дин.                57,00 дин. 
       (од 501-700м2)           (од 501-700м2) 
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. 

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. 
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 У случају раскида уговора из става 1. овог члана, предузеће или предузетник нема 
право на накнаду штете по било ком основу. 
 

III - 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 или рекламонг садржаја 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 или рекламног садржаја, 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, односно рекламни садржај, инспектор ће одредити 
да се рекламни пано, односно рекламни садржај уклони о трошку корисника, преко другог 
лица.  

IV - 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 1.000.00-5.000.00 динара, 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 
1.000,00-5.000,00 дин. 

 
V - 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. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину 
обављања комуналне делатности постављања рекламних паноа („Сл.гласник општине 
Лапово“ бр.6/05,3/06,7/07 и 9/09).                                                             
 
      Члан 31. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Општине Лапово”, а примењиваће се почев од 01.01.2012.г. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:  020-119/11-I-04 
ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                             Милетић Небојша,с.р. 
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Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
1 Одлука о мрежи образовно-васпитних установа на подручју Општине Лапово 1 
2 Доношење Одлуке о Програму гасификације за насеља Општине Лапово од 21.10.2011.г. 3 
3 Одлука о поверавању послова заштите имовинских права и интереса Општине Лапово 3 
4. Одлука о усвајању Извештаја утрошених средстава текуће буџетске резерве и сталне 

буџетске резерве Општине Лапово за период 01.01.2011.-28.10.2011.г. 
4 

5  Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Лапово за 2011. годину 4 
6. Одлука о условима и начину обав љања комуналне делатности постављање рекламних 

паноа 
6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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