
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   9    ЛАПОВО,    29.децембар  2009.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

73. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и 

чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 28.12. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

ЛАПОВО 
Члан 1 

 РАЗРЕШАВА СЕ функције председника Надзорног одбора Дома здравља Лапово, 
МАРИЈА ТОШИНОВИЋ из Лапова, ул. Карађорђева 207. 

Члан 2. 
 СНЕЖАНА НИКОЛИЋ, из Лапова ул. Косовских јунака бр. 6. ИМЕНУЈЕ СЕ  за 
председника Надзорног одбора Дома здравља Лапово. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-130/09-I-04 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 Небојша Милетић,с.р. 

           74. 
 На основу  члана 6. ст.1, тачка  3. и чл. 11-18.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 62/06), чл. 20. т.4. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07) и чл. 30. т. 3.  Статута општине Лапово ("Сл. гласник 
општине Лапово" бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 28.12. 
2009. године донела је 
                                                                О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
Члан 1. 

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

Члан 2. 
Комуналне таксе се плаћају за коришћење права, предмета и услуга и то: 

 1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
     пословне  сврхе,  осим ради продаје штампе, књига и других публикација; 
 2. Држање средстава за игру (забавне игре); 
 3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 
 4. Коришћење рекламних паноа; 
 5. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
     уређеним и  обележеним местима, 
 6. Истицање фирме на пословном простору и ван пословног простора; 
 7. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 
     и машина; 
  8. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије; 
  9. Држање и коришћење пловних направа и других објеката на води; 
10. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 
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Члан 3. 
Комуналне таксе плаћају: Компаније, Акционарска друштва, Деоничарска друштва, 

Предузећа, радње,  физичка и правна лица која користе право, предмет или услугу за чије је 
коришћење овом Одлуком и таксеном тарифом комуналних такса прописано плаћање комуналне 
таксе, изузев инвеститора за привредни развој Лапова, који су Одлукама Скупштине општине 
Лапово ослобођени плаћања накнаде таксе. 

Висина комуналне таксе која се плаћа за коришћење права, предмета и услуге из чл. 2. 
Одлуке као и начин и рокови плаћања утврђени су овом Одлуком и таксеном тарифом комуналних 
такса која је саставни део ове Одлуке. 

                                                                Члан 4. 
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних 

органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и установа према 
којима општина Лапово врши права оснивача. 
                                                                             Члан 5. 

У погледу начина  утврђења и наплате таксе,  обрачунавања рокова за плаћање, обрачуна 
камате, жалби, повраћаја и застарелости, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закона о порезу  на доходак грађана и Закона на добит предузећа. 
У свему осталом што није регулисано примењује се одредбе Закона о локалној самоуправи. 
Наплата таксе врши се преко: 

Општинска  управа Лапово за тарифни број: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 (осим комуналних такси 
које се односе на постављање пулта тезге за ван пијачну продају робе, коју врши ЈКСП «Морава» - 
Лапово и комуналне таксе за постављање летњих башти које врши ЈП «Нови век» - Лапово); 
Овлашћено предузеће ЈКСП «Морава» - Лапово за тарифни број: 5;  
Надлежног органа за регистрацију моторних возила: тарифни број 7. 

Члан 6. 
Комуналне таксе на вашарима, сајмовима и пијацама плаћају се приликом уласка на 

продајно или изложбено место, а наплату врши Јавно комунално предузеће. 
Члан 7. 

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

Члан 8. 
На износ комуналне таксе која није плаћена у року, плаћа се камата према одредбама 

Закона о порезу на доходак грађана, а обрачунава је и наплаћује Општинска управа Лапово или 
други орган наведен у таксеној тарифи. 

Члан 9. 
Такса из члана 2. тачке 1 до 5, и тачке 10, утврђују се у дневном износу,  из тачке 6 до 9 у 

годишњем износу. 
Такса из члана 2. тачке 1 (осим комуналних такси које се односе на коришћење простора на 

јавним површинама за извођење забавних програма, циркусе и луна паркове и остала заузећа), 4, 6, 
8, Одлуке плаћа се по зонама у различитој висини. Зоне по овој Одлуци одређене су у складу са 
Одлуком о накнади за коришћење грађевинског земљишта општине Лапово. 

Члан 10. 
Обвезници комуналне таксе са седиштем у Лапову и са седиштем ван Лапова, која се 

наплаћује у годишњем износу, дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавеза по основу 
комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години у којој се врши утврђивање 
таксе односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета услуга за које је уведена 
комунална такса. 

Члан 11. 
Висина локалних комуналних такси утврђена тарифом која је саставни део ове Одлуке 

усклађује се годишње везано за висину раста индекса цена на мало које објављује Републички 
завод   за статистику.  
          

 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ    
                                                                Члан 12. 
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај обвезник-

физичко или одговорно лице које у прописаном року не уплати таксу чије је плаћање прописано 
таксеном тарифом. 

За исти прекршај казниће се правно лице новчаном казном од 5.000,00 до10.000 динара. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у висини од 
1.000,00 до 5.000,00 динара. 

Новчаном казном у износу од 500,00 до 1.000,00 динара, казниће се за прекршај обвезник 
који не плати комуналну таксу за паркирање из тарифног броја 5. тачка 1. и 5.  

Уколико обвезник не плати таксу на начин утврђен одговарајућим тарифним бројем 
наплату ће извршити Пореско одељење- Општинске  управе, Лапово принудним путем уз 
наплату Законом прописане камате и трошкове извршења. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама објављена у "Службеном гласнику општине Лапово" бр.  9/08. 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

                        
                       СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

         Број: 020-133/09-I-04                                                                                                               
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                              Небојша Милетић,с.р.               
                    ТАКСЕНА  ТАРИФА  ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСА 
 

ТАРИФНИ  БРОЈ  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      За коришћење простора на јавним површинама, или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим продаје штампе, књига и других публикација, утврђује се и плаћа комунална 
такса сразмерно времену коришћења по сваком целом или започетом квадратном метру заузетог 
простора према подручју на коме се јавне површине налазе и то: 
За постављање пулта (тезге),  за ван пијачну продају робе у сајамске дане поводом 
обележавања верских и државних празника комунална такса се утврђује дневно по зонама 
         Динара 

За подручје екстра зоне……………………………..............................................................85.00 
за подручје прве  зоне…………………….............................................................. ..............65.00 
за подручје друге  зоне……………………............................................. .............................45.00 

2.За постављање расхладних уређаја за продају освежавајућих безалкохолних пића, 
     индустријског  сладоледа, кокица- такса се утврђује дневно  по зонама и то:  

за подручје екстра зоне……………. ............................................................................      100.00 
за подручје прве зоне………………….............................. ................................ ..............   75.00 
за подручје друге зоне………………….............................................................................   50,00 

3. За постављање летних башти комунална такса се утврђује дневно по зонама и то: 
за подручје екстра зоне……………..................................................................................     25.00 
за подручје прве зоне………………….............................................................................     20.00 
за подручје друге зоне……………… ............................................................................       15.00 

4.За постављање изложбених пултова за излагање не  прехрамбене робе која 
    се продаје у пословном објекту, комунална такса се утврђује дневно по зонама и то: 

за подручје екстра зоне…………….......... ....................................................................      20.00 
за подручје прве зоне………………….............................................................................    15.00 
за подручје друге зоне………………................................................................................    10.00 

5. За коришћење простора на јавним површинама: 
-за извођење забавних програма,комунална такса се утврђује у дневном износу од 850,00 динара. 
-за постављање шатора за циркусе,забавне и луна паркове комунална такса се утврђује у дневном 
износу од 60,00 динара/м². 
6.За остала коришћења простора на јавним површинама (која нису посебно наведена) комунална 
такса се утврђује у дневном износу од ....................................................................................85,00 

 
НАПОМЕНА: Наплату комуналне таксе врши општинска управа приликом издавања 

одобрења за коришћење простора, сразмерно времену коришћења простора. Надлежни орган за 
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издавање одобрења за заузимање јавне површине не може да изда одобрење без пружања доказа о  
плаћеној такси и траје онолико колико се веже уговор. 
- Таксу под редним бр. 1. наплаћује Јавно комунално предузеће "Морава" и она служи за  уређење 
   простора  за вашаре, сајмове и сл 
-Таксу под тачком 3 .наплаћује ЈП „Нови век“. 
- Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се јавна површина заузима по службеној  
  дужности и по наредби надлежних органа и ради извођења јавних радова и сл. као и за 
  истовар робе који не траје дуже од 2 часа. 

Комуналну такса из тачке 3 за уплату коришћења јавне површине у трајању од непрекидно 
шест месеци умањује се за 20% 
- Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција  Општине Лапово. 
 

ТАРИФНИ   БРОЈ  2. 
     За држање средстава за забавне игре (компјутери, флипери, билијар и сл.) игру  
плаћа се комунална такса и то: 
         Динара     
    по 1  (једном) апарату  дневно............................................................................................ 7,50 
Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује)забавна  
 игра,на основу  одобрења општинске управе 

Ова такса плаћа се сразмерно времену коришћења до 15. у месецу за претходни месец 
 

ТАРИФНИ   БРОЈ  3. 

Динара     
 За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима плаћа се сразмерно времену 
коришћења дневно и за продужено радно време..............................................  525,00 
 НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељ у чијем се угоститељском објекту приређује 
музички програм, а уплату врши на одговарајући рачун најкасније до 5.-ог у месецу за протекли 
месец. 

Контролу  извршења  обавезе  и  наплату  исте  вршиће  надлежни  орган  управе Општине  
Лапово.  

ТАРИФНИ  БРОЈ  4. 
  За постављање и  коришћење рекламних ознака, путоказних табли, транспарената 
рекламних застава  у појасу улица или локалног пута, као и рекламне паное и натписе изван појаса 
јавног пута, комунална такса се плаћа по сваком започетом квадратном метру рекламне површине 
и утврђује  дневно по зонама   и то: 
- на подручје екстра зоне.....................................................................................................     45,00  
- на подручју прве зоне ..... ................................................................................................      30,00  
Зоне су одређене према Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта. 
 
 НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка лица  пре постављање паноа, за 
први месец а за сваки наредни месец до 10.-ог у месецу. 
Орган управе надлежан за издавање дозволе издаће дозволу за постављање рекламних паноа, ако 
подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној такси за први месец и означи период коришћења 
рекламног паноа. 

Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају спортске организације и установе 
културе чији је оснивач општина Лапово. 

За постављање великих рекламних паноа (Билборди и др.)не плаћа се комунална такса јер 
је исто уређено посебном одлуком.    

Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција. 
 

ТАРИФНИ  БРОЈ  5. 
1. 
 
 
 

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним местима за то одређена, плаћа се комунална такса на 
сваки започети час и то: 
а)  За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила....... 

 
Динара 

 
100.00 
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б)  За путничке аутомобиле............................................................................... 
в) За мотоцикле и мопеде.................................................................................. 

20.00 
10.00 

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

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

 
1.500.00 
130.00 

3.   За коришћење такси стајалишта у току рада такси превозника утврђује се комунална такса у  
      износу  од 20 динара дневно по једном возилу.  
 

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

ТАРИФНИ БРОЈ  6. 
За истицање фирме на пословном објекту и ван пословног објекта у годишњем износу и то: 

1.За следећа правна лица и предузетнике,обзиром на врсту делатности(без обзира на зону) 
такса   износи:  
   
       Динара     
- делатност промета нафте и нафтних деривата (на коридору 10)-------------------------- 255.000,00 
- делатност промета нафте и нафтних деривата (на магистралном путу)--- --------------170.000,00 
- делатност електропривреде ------------------------ ----------------------------------------- -----185.000,00 
- делатност ПТТ саобраћаја  и телекомуникација--------- -------------------------------------185.000,00 
- делатност пословних банака и других пословних јединица банака, осигуравајућих завода  
  и  других финансијских организација------------------------------------------------------------175.000,00 
- делатност мењачница--------------------------------------------------------------------------------  75.000,00 
- делатност испоруке природног гаса  за привреду и домаћинства------------------------- 182.000,00 
- кладионице, томбола, коцкарнице и др.---------------------------------------------------------  61.000,00 
- ноћни барови -------------------------------------------------------------------------------------- ---  64.000,00                                                             

2.Правна лица и предузетници који нису обухваћени под тачком 1. плаћају комуналну 
таксу   по зонама и то: 

Динара     
- на подручју екстра зоне ...............................................................................................       112.000,00  
 - на подручју прве зоне .......................................................................................       79.000,00  
 - на подручју друге зоне ....................................................................................         64.000.00  

Такса за истицање фирме из овог тарифног броја умањује се зависно од врсте делатности, 
површине и техничко употребних карактеристика објекта и то: 
- Правним лицима која су према закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица: 
из области трговине, угоститељства и за управљање  и то: 
 а) за средња правна лица за   .....................................................................................10% 
 б) за мала правна  лица за      .....................................................................................20% 
- Правним лицима која су према закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица  
   из области пољопривреде и комуналних делатности за основну фирму и то: 
 а) за средња правна лица за    ....................................................................................60% 
 б) за мала правна лица за    ........................................................................................75% 
- Предузетницима: 
а)  који обављају производну делатност умањује се за : 
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-хемијско- индустријска производња ....................................................................................50% 
-папир и папирна галантерија .................................................................... ........................... 60% 
-машинска индустрија (лимар, бравар и остало) ...................................................................80% 
-прехрамбена индустрија ........................................................................................................ 90% 
б) који обављају трговинску делатност умањује се за .......................................................   90% 
в) који обављају услужне делатности …………………........................................................ 80% 
г) који обављају угоститељску делатност…………………………………………………  .60% 
д) који обављају услуге превоза лица и ствари (аутопревозници и таксисти)................... 80% 
е) продаја на тезгама и пијацама ........................................................................................... .96%   
ф) дефицитарни и стари занати (колари, сарачи, ужари, грнчари, часовничари, обућари, 
    опанчари, ковачи и поткивачи, бербери) за ................................................................... ..100% 

НАПОМЕНА: 
 1. Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта. 
 2. Таксу из овог тарифног броја плаћају: компаније, акционарска друштва, деоничарска 
друштва, предузећа и њихове  јединице, физичка  лица  која  обављају  делатност  ради стицања  
добити, с тим што се такса плаћа на основну фирму или назив и онолико пута колико има 
истакнутих фирми или назива на различитим објектима, продавницама, радњама и сл. у Лапову. 
Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми или назива истог обвезника, такса се 
плаћа само на једну фирму односно назив. 
 3. Под истакнутом фирмом у смислу овог тарифног броја подразумева се свако име или 
назив који означава да обвезник обавља делатност на коју је по закону дужан да истакне фирму, 
без обзира да ли се обележје или назив налази са стране улице, у ходнику дворишта, на 
степеништу, на улазним вратима, или било ком другом месту објекта у којем се налази пословни 
простор обвезника. 
Предузетник са седиштем у Лапову за сваки издвојен објекат ван свог седишта плаћа таксу у 
износу од 50% од таксе утврђене у тачки 2 овог тарифног броја. 
Предузетници који први пут оснивају радњу на територији општине Лапово таксу на фирму у првој 
години рада плаћају у износу умањеном за 50%.  
 4. Утврђивање таксе из овог тарифног броја врши Одсек локалне пореске администрације у 
саставу Одељења за привреду, финансије и заједничке послове општине Лапово издавањем решења 
на почетку године и континуирано у току године за обвезнике који са радом отпочну после 
фебруара месеца у току године. 
 Плаћање комуналне таксе на фирму плаћа се месечно у висини од 1/12 годишњег износа 
комуналне таксе и то до 15 .у месецу за текући месец.   

Комунална такса се правним лицима и предузетницима умањује за 20% уколико се 
целокупан износ комуналне таксе уплати у целости у року од 15 дана од дана добијања решења. 
 5. Таксу из овог тарифног броја не плаћају установе из области основног и средњег 
образовања, предшколског васпитања и културе и физичке културе, здравствене и социјалне 
заштите, установе и државни органи и органи локалне самоуправе. 
 6. Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине 
Лапово.  

ТАРИФНИ  БРОЈ  7. 
1. За држање моторних друмских возила и прикључних возила плаћа се у годишњем износу и то:    

 
1.1. 

 
Мотоцикли  до 250 кубика  

 
525,00 

1.2. Мотоцикли  преко 250 кубика до500 кубика  650,00 
1.3. Мотоцикли  преко 500кубика  750.00 
1.4. мопеди 105,00 

 
2. Путнички аутомобил и комбинована возила (комби) као и преуређена  

     возила за камповање и одмор према радној запремини мотора: 
                                  Динара 

2.1. до 1150 кубика   630,00 
2.2. од 1151 кубика   до  1300 кубика  890,00 
2.3. преко 1301 кубика до  1600 кубика 2.100,00 
2.4. преко 1601 кубика  до  2000 кубика 2.630,00 
2.5. преко 2001 кубика  до  2500 кубика 4.200,00 
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2.6. преко 2501 кубика  до  3000 кубика 6.300,00 
2.7 Преко 3001 кубика 8.400,00 

  
               3. Теретна друмска возила према носивости: 
                                                                                                       Динара 

3.1. до 3 тоне носивости 1.260.00 
3.2. преко 3 тоне до 8 тоне носивости 2.300,00 
3.3. преко 8 тоне до 12 тоне носивости 3.680.00 
3.4. преко 12 тоне носивости      4.200,00 

  
4. Тегљачи према снази мотора: 

                                               Динара 
4.1. до 55 кВ 1.580,00 
4.2. преко 66 кВ до 96 кВ 1.890,00 
4.3. преко 96 кВ до 132 кВ 2.100,00 
4.4. преко 132 кВ до 177 кВ 2.730,00 
4.5. преко 177 кВ 3.680,00 

  

5. Прикључна возила и приколице према 1 тони носивости: 
                  Динара 

5.1. до 3 тоне носивости 860,00 
5.2. преко 3 тоне до 8 тоне носивости 1.890.00 
5.3. преко 8 тона   носивости 3.150,00 

 6. Аутобуси и комбибуси по 1 регистрованом седишту...........................           160,00 
 7. Трактори за транспорт ..............................................................................          800.00 
 8. Радне машине ............................................................................................       2.840.00 
 9. Специјална адаптирана возила, атестирана за превоз пчела.................          260.00 

НАПОМЕНА:1. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту 
регистрације возила, односно продужења важења регистрације возила. 

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

ТАРИФНИ  БРОЈ  8. 
 За излагање робе у витринама ван пословног простора комунална такса се  плаћа по сваком 
започетом квадратном метру изложбене површине и утврђује у годишњем износу  

-на подручју екстра...................................................................................................................7.350,00 
-на подручју прве зоне.................................................................................................... .........3.680,00 
-на подручју друге  зоне...........................................................................................................1.840,00 
 НАПОМЕНА: 
Изложбеном површином витрине се сматра површина спољне стране витрине која је окренута 
према улици или пролазу. Уколико је витрина са више страна окренута пролазу или улици 
комунална такса се плаћа само за једну страну и то ону која је већа 
Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице које држи витрину. 
Наплата комуналне таксе врши општинска управа приликом издавања одобрења за постављање 
витрине..  
  Контролу овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине Лапово. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  9. 
За држање и коришћење чамаца и сплавова на води утврђује се комунална такса у годишњем 
износу од 3.200,00 динара. 

НАПОМЕНА: 
Таксу из  овог тарифног броја плаћа власник пловних направа чамаца и сплавова на води  

сразмерно времену коришћења. 
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Комуналну таксу наплаћује општинска управа. 
ТАРИФНИ БРОЈ  10. 

    За заузеће јавне површине  грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
раскопавање, депоновање грађевинског материјала и другог материјала, постављање металних 
скели  утврђује се комунална  такса  дневно  по метру квадратном : 
1) При изградњи, реконструкцији и адаптацији грађевинских објеката, ..........................13,00  
     динара 
2) За радове на подземним и надземним објектима који изискују раскопавање коловоза, тротоара 
     и других јавних површина комунална такса плаћа се дневно по 1м од 01. 04. до 30. 09..21.00 
     динара 
3) За радове из претходног става када се врше у периоду од 01. 10. до 31. 03. такса се плаћа по 1м 

дужном  заузете површине дневно .....................................................................................12.60 динара 
4) За изградњу грађевинских објеката без раскопавања јавних површина такса се плаћа по 1м2 
заузете површине дневно .....................................................................................................8,00 динара 
             НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор, пре добијања одобрења за градњу. Орган 
управе надлежан за издавање одобрења за изградњу грађевинских објеката, као и за раскопавање 
јавних површина може да изда дозволу ако подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној такси за 
време означено као почетак и завршетак изградње.                                                   

Ослобађа се плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја инвеститор за извођење 
грађевинских радова на водоводу и канализацији. 
Контролу примене овог тарифног броја вршиће Грађевинска инспекција.                                                                                                                          

 
75. 
На основу чл. 6. ст.1. т.5.Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07), чл. 32. ст.1. т.3.. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07)  чл. 30. ст.1. 
тачка 13. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  дана 28.12.2009 год. донела је 
      
                                                                  О  Д  Л  У  К  У 

О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I - ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се ближи критеријуми, мерила, висина, начин и рокови плаћања 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада), на територији Општине 
Лапово.  

Члан 2. 
Грађевинско земљиште, јесте земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које 

служи редовној употреби тих објеката, као и земљиште које је у складу са Законом и Генералним 
урбанистичким планом Општине Лапово предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката.  

Грађевинско земљиште може бити:  
- јавно грађевинско земљиште 
- остало грађевинско земљиште 

Члан 3. 
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на којем су изграђени објекти у складу са 

Законом, намењени за трајну употребу. 
Неизграђено грађевинско земљиште јесте земљиште:  
- на којем нису изграђени објекти  
- на којем су изграђени објекти супротни Закону 
- на којем су изграђени привремени објекти  

Члан 4. 
Накнаду плаћа обвезник за изграђено и неизграђено јавно грађевинско земљиште и 

 остало грађевинско земљиште у државној својини и свим облицима својине. 
Накнаду за коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског 

земљишта у државној својини плаћа власник објекта. 
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Изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носилац права коришћења на објекту, 
односно посебном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп, накнаду 
плаћа закупац објекта, односно дела објекта. 

Накнаду за коришћење неизграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског 
земљишта у државној својини плаћа корисник. 

У погледу утврђивања обавезе плаћања накнаде за коришћење осталог грађевинског 
земљишта које није у државној својини, примењују се Одредбе става 1, 2 и 3. овог члана. 

Члан 5 
Средства која се остваре од накнаде за коришћење грађевинског земљишта користе се у 

складу са програмом за уређивање грађевинског земљишта и за изградњу и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре: 
 - припремање земљишта за изградњу; 
 - комунално опремање земљишта; 
изградња објеката комуналне инфраструктуре; 

 - реконструкција и одржавање објеката и уређења инфраструктуре индивидуалне и 
заједничке комуналне потрошње; 
 - за реконструкцију и одржавање улица, тротоара и приступних путева, 
 - за комуналну чистоћу места, уређење улица и зелених површина, јавне расвете и  сл. 

Члан 6. 
Средства накнаде су приход буџета општине Лапово, користе се у складу са Одлуком о 

извршењу буџета преко Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве 
"Нови век" Лапово и Годишњим програмом уређења грађевинског земљишта.  

 
Члан 7. 

Накнада по овој Одлуци се не плаћа на земљиште и објекте: 
- гробља, 
- спортски објекти и терени, 
- улице, тргове, путеве и паркинг просторе, 
- пијаце (осим затворених простора, зграда складишта, магацина, ваги и сл.), области 

здравства, образовања, културе, васпитања, дечије, социјалне заштите, дечије установе, удружења 
грађана и државни органи, које служе за вршење своје делатности, јавна предузећа и установе које 
је основала Општина: ЈП "Нови век" Лапово, ЈКСП "Морава" Лапово, КТЦ "Стефан Немања" 
Лапово, Библиотека "Слово" Лапово, Установа за децу "Наша младост" Лапово, 

- инвеститори привредних друштва који граде капацитете на подручју Општине Лапово,  
  а ослобођени су Скупштинском Одлуком о плаћању накнаде, 

- земљиште које користе пољопривредници као економско двориште са припадајућим 
зградама. 

Члан 8. 
Од обавезе плаћања накнаде ослобађају се: 
- лица која примају материјално обезбеђење породице у пуном износу 
- лица која примају сталну социјалну помоћ 
- додатак на туђу помоћ и негу 
- пензионери који примају пензијски и инвалидски додатак 
- и лица која примају на породични смештај трећа лица (избегла и прогнана) 

 
Члан 9. 

Право на ослобађање од плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта из члана 
8. ове Одлуке стиче се од 1.-ог у наредном месецу по примању захтева са документацијом која 
чини основ за подношење захтева. 

Корисници који поднесу захтев до 31. марта текуће године, остварују право на ослобађање 
за годину у којој је захтев поднет. 

Захтев се подноси  Одељењу за привреду, финансије и заједничке послове Општине 
Лапово-Одсек локалне пореске администрације, које  доноси закључак о ослобађању од накнаде.    

 
II– КРИТЕРИЈУМИ,  МЕРИЛА И НАЧИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
       ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
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          Члан 10. 

Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта утврђује се према зони у којој се 
налази грађевинско земљиште, чије се границе утврђују овом Одлуком у зависности од обима и 
степена уређености земљишта, највећег планом дозвољеног индекса изграђености, његовог 
положаја у насељу, опремљености земљишта објектима друштвеног стандарда, саобраћајне 
повезаности земљишта са центром, радним зонама и другим садржајима у насељу односно 
погодности које земљиште има за кориснике. 

Вредновање грађевинског земљишта за утврђивање накнаде врши се посебно за становања 
и посебно за групе делатности које су сврстане у три групације. 
                                                                                  

  Члан 11. 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта утврђује се овом Одлуком у годишњем 

износу, а плаћа месечно до 15-ог у месецу за текући месец у складу са Решењем издатим за 
коришћење грађевинског земљишта у пословне сврхе и Решењем о износу накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта за становање. 

Уколико обвезник утврђени износ накнаде за годину дана плати одједном у року од 15 дана 
од дана добијања Решења, накнада се умањује за 20%. 

 
Члан 12. 

Одсек локалне пореске администрације општине Лапово за коришћење грађевинског 
земљишта и пословног простора, на основу података за сваког корисника издаје најкасније до 30. 
маја текуће године решење о годишњој обавези за коришћење грађевинског земљишта у пословне 
сврхе. 

Одсек  локалне пореске администрације општине Лапово, за коришћење грађевинског 
земљишта за становање, на основу података, издаје корисницима Решење са обрачуном висине 
накнаде на годишњем нивоу, најкасније до 30-ог маја текуће године. 
Сматра се да је настала обавеза плаћања накнаде и да је уговор о износу накнаде закључен, када 
непосредни корисник користи земљиште у моменту пријема решења. 
Непосредни корисник који сматра да висина накнаде није утврђена у складу са мерилима ове 
Одлуке може поднети  жалбу Регионалном центру Пореске управе Крагујевац, за коришћење 
грађевинског земљишта у пословне сврхе, а за коришћење грађевинског земљишта у сврху 
становања Општинском већу Општине Лапово.. 
              
                                                                             Члан 13. 

Накнада се утврђује и плаћа по квадратном метру изграђеног бруто стамбеног  пословног и 
осталог простора. 

Обрачунавање површина по којима се плаћа накнада врши се према стандарду ЈУС  У. 
.Ц2.100. 

Као  површина пословног простора, у смислу ове Одлуке, сматра се укупна површина 
просторија и земљиште које се користи за обављање пословне делатности. 

Накнада се утврђује и плаћа по једном метру квадратном неизграђеног грађевинског 
земљишта: 

- на којем нису изграђени објекти, 
- на којем су изграђени објекти супротно закону, 
- на којем су изграђени привремени објекти. 

 
Члан 14. 

Зависно од положаја и комуналне опремљености земљишта и других околности од значаја 
за коришћење грађевинског земљишта, овом Одлуком утврђују се три зоне: Екстра, прва и друга 
зона. 

ЕКСТРА   ЗОНА 
Обухвата простор дуж аутопута Београд - Ниш, дефинисан ГУП-ом "Лапово 2010.-те год.", 

као  Оаза 1 и Оаза 2,  односно простор дефинисан кп.бр. 4369/1 са једне стране и кп.бр. 4369/2 са 
друге стране аутопута и простор омеђен са источне стране аутопутем, са северне стране реком 
Лепеницом до пруге Београд-Ниш, са западне стране пругом Београд-Ниш и јужне стране 
границом  КО Лапово. 
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ПРВА    ЗОНА 
Опис граничне линије почиње на месту где се ул. Његошева укршта са пругом Београд - 

Ниш. Одавде гранична линија иде на југоисток обухватајући Његошеву улицу  до раскршћа са 
улицом 1. маја и Цара Лазара, затим обухвата улицу Цара Лазара, наставља до раскрснице са 
улицом Николе Пашића, одакле обухвата део улице Николе Пашића, иде до Липарског потока и 
наставља преко Липарског потока на исток до аутопута, а потом границом путног земљишта 
аутопута скреће ка југу и иде све до корита реке Лепенице. Одатле гранична линија иде ка западу 
коритом реке Лепенице до пруге Београд-Ниш и даље на југ пругом Београд-Ниш до краја 
катастарске општине Лапово, затим скреће на запад границом КО Лапово, одакле наставља на 
север границом КО Лапово до моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици, одакле се враћа на 
исток коритом реке Лепенице до пруге Београд-Ниш и даље наставља на север границом 
железничког земљишта све до железничке станице Лапово Варош где се граница ове зоне затвара. 

ДРУГА    ЗОНА    
Опис граничне линије ове зоне почиње на аутопуту од границе прве зоне, одакле гранична 

линија наставља на север граничећи се са десне стране границом путног земљишта аутопута 
Београд-Ниш до границе ГП ''Лапово 2010'', одакле скреће на запад до границе ГП, а потом се 
враћа на југ граничећи се са истока првом зоном, са запада границом ГП и завршава на југу до 
моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици. 

Обухвата и простор преко аутопута ван комасационог подручја са границама: на северу до 
КО Марковац, на истоку заштитни појас реке Велике Мораве, на југу до КО Брзан и западу аутопут 
Београд-Ниш. 

Члан 15. 
Према врстама делатности које се обављају на грађевинском земљишту у пословне сврхе 

формирају се три групације и то: 
I  ГРУПАЦИЈА 

- Финансијске организације и представништва, 
- Дистрибуције електричне енергије и природног гаса 
- ПТТ услуге, 
- Осигурање имовине и лица 

II ГРУПАЦИЈА 
- Саобраћај, друмски и железнички 
- Трговина, 
- Угоститељство, 
- Занатске делатности, 
- интелектуалне делатности, 
- Производно занатство. 

III  ГРУПАЦИЈА 
- Комуналне, 
- Индустрија, 
- Пољопривреда, 
- Грађевинарство, 
- Друга предузећа и организације. 

Члан 16. 
Висина накнаде по 1м2 коришћења грађевинског земљишта за становање одређује се у 

месечном износу,  зависно од зоне у којој се стамбени објекат налази и износи: 
 

д и н а р а 
З О Н А изграђено неизграђено Колективно 
I  ЗОНА 0,95 0,40 1,70 
II ЗОНА 0,70 0,25 1,15 

Члан 17. 
Висина накнаде по 1м2 коришћења грађевинског земљишта за пословни простор утврђује се 

према зонама, групацијама обављања делатности и величина грађевинског земљишта на 
коришћењу  у месечном износу и то: 
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ЕКСТРА ЗОНА Изграђено Неизграђено 
I 66,00 50,00 
II 39,00 11,00 
III 5,00 4,00 

I  ЗОНА   
I 23,00 17,00 
II 5,00 3,50 
III 1,15 0,60 

II  ЗОНА   
I 20,00 15,00 
II 4,00 4,50 
III 1,15 0,60 

 
Члан 18. 

Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта у екстра зони умањује се за 20% за 
грађевинско земљиште које нема непосредни излаз на аутопут Е-75 Београд-Ниш. 

Члан 19. 
Ако се у делу стана који је физички издвојен обавља и пословна делатност, за тај део стана 

накнада се утврђује као за пословни простор. 
Кад се цео стан користи за обављање пословне делатности, накнада се утврђује као за пословни 
простор. 

За објекте верских заједница у којима се врше верски послови и верски обреди, обвезник 
плаћа накнаду умањену за 90% у односу на становање у другој зони. 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта када се привремено користи за организовање 
циркуских и других сличних привредних изложби, сајмова и др. плаћа се по 1м2  - 3,00  динара за 
сваки дан. 

Члан 20. 
Уколико обавезник не плати исту у утврђеним роковима, иста ће се наплатити у поступку 

принудне наплате сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији за  
физичка лица, односно Закона о порезу на добит предузећа,  уз обрачунавање камате која је 
утврђена напред наведеним Законом. 

Члан 21. 
Све послове око утврђивања  висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 

пословне сврхе, књиговодствене евиденције, наплату накнаде и друге административне послове 
врши Одсек локалне пореске администрације општине Лапово. 
Утврђивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за становање, књиговодствене 
евиденције и  наплату накнаде врши надлежна Одсек локалне пореске администрације Општине 
Лапово. 

Члан 22. 
Обвезници накнаде су дужни да омогуће надлежним органима прикупљање потребних 

података за обрачун накнаде. 
Обвезници накнаде су дужни да све промене које утичу на висину накнаде (куповина, 

продаја, деоба непокретности, промена делатности, промена намена коришћења грађевинског 
земљишта и сл.) пријаве Општинском органу у року од 30 дана рачунајући од дана настанка 
промена. 

Члан 23. 
 Надзор над применом ове Одлуке обављаће надлежни инспекцијски органи. 
 
III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
               Члан 24. 

Новчаном казном од 5.000,00 - 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако не 
пријави и до одређеног рока не пружи потребне податке о променама које утичу на висину 
накнаде. 

Новчаном казном од 5.000,00 - 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу 
за прекршај из претходног става. 

Новчаном казном од 5.000,00 - 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из 
става 1. овог члана. 
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Новчаном казном од 1.000,00 - 10.000,00 динара казниће се грађанин за прекршај из става 1. 
овог члана. 
 
IV  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за коришћење 

грађевинског земљишта објављена у "Службеном гласнику општине Лапово" бр, 9/08 и 3/09. 
 

Члан 26. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном гласнику општине 

Лапово". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  
                                                            Број: 020-134/09-I-04 

                                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Небојша Милетић,с.р. 
 76. 

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 16/97 
и 42/98), чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06) и 
чл.30. т.13. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08, и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 28.12. 2009. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

Члан 1. 
У Одлуци о условима и начину обављања комуналне делатности постављања рекламних 
паноа („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 6/05, 3/06 и 7/07), члан 22. мења се и гласи: 
 

Накнада из члана 22. мења се и гласи: 
 

ЗОНА 
НЕОСВЕТЉЕНИ 
РЕКЛАМНИ 
ПАНО 

ОСВЕТЉЕНИ 
РЕКЛАМНИ 
ПАНО 

РЕКЛАМНИ 
СТУБ 

 
ДИСПЛЕЈ 

ЕКСТРА 68 91 252 373 
ПРВА ЗОНА 126 252 368 615 
ДРУГА ЗОНА 35 58 126 252 

 
Накнаде за коришћење рекламног паноа, рекламног стуба и дисплеја плаћаће се по 

метру квадратном рекламне површине изражене у динарима. 
Ослобађају се плаћања накнаде установе и предузећа основана Одлуком Скупштине 

општине Лапово. 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању  у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

                                                            Члан 3. 
Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Одлука о измени Одлуке о условима и 

начину обављања комуналних делатности постављања рекламних паноа, објављена у 
„Службеном гласнику општине Лапово“, бр. 9/08 и 2/09. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-131/09-I-04 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               Небојша Милетић.с.р. 
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 77. 

На основу чл. 20. став 1. т- 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
 129/07), члана 6. ст. 1. т. 2. и чл. 9. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службе ни гласник 
Општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
28.12.2009.год., донела је 

 
О  Д  Л  У  К  A 

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. 
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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. органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе; 
2. организације обавезног социјалног осигурања 
3. установе и јавна предузећа, основана од стране СО Лапово 
4. организације црвеног крста 
5. 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, 
9. све врсте пријава докумената и преписа докумената који се односе на остваривање права 
     пољопривредика, који имају регистровано пољопривредно домаћинство. 

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 
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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. 9/08) 

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. 9/08). 
Члан 20. 

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

 
                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-132/09-I-04 
                                                                                                   

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  
                            Небојша Милетић,с.р. 

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...................................................................................125,00 
2. Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа ........................................125,00 
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 ........................................................140,00 
II   РЕШЕЊА 

 
                                                               Тарифни  број  3.              

                                                  Динара 
1. За решења и друга акта, ако овом Одлуком није прописан други износ.......................140,00 
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 ).....................105,00 
2. за издавање извода из матичних књига ( рођених, венчаних, умрлих ) на међународном 

обрасцу..............................................................................................................................430,00 

3. накнадни упис у матичне књиге.....................................................................................125,00 
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4. издавање уверења о слободном брачном стању............................................................210,00 
5. издавање уверења о држављанству ....................................................................160,00 
6. закључење брака у радно време     ................................................................................ 475,00 
7. закључење брака ван радног времена у просторијама општинске управе  ...............945,00 
8. закључење брака ван просторија општинске управе (хотел, мотел, ресторан и  
      слично..  ……………………………………………………………………….........…6.310,00 
9. посебни захтеви у погледу места и времена закључења брака   .........................  .11.550,00 
10. давање изјаве о промени личног имена после развода брака    .....................     125,00 
11. доношење решења о промени личног имена ................................................... 1.260,00 
                                                               
                                                                        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   ................................................................................................................  .265,00 
2. попис ствари умрлих лица   ..........................................................................................   630,00 
3. овера потписа, преписа и рукописа   ...........................................................................   180,00 
4. увид у списе предмета који се налазе у архиви  ........................................................      65,00 
5.   увид у пројектну документацију која се налази у архиви  ........................................   125,00                                             
6. издавање преписа из архиве по сваком листу   ..........................................................   160,00 
7. за опомену којом се обавезник позива да плати таксу  .............................................     65,00  

 
Тарифни  број  6.                                                                                                  

                                                                                                                                   Динара 
За списе и радње из комунално-стамбене,имовинско правне области  
1. уверење о регулисаним имовинско правним односима у циљу издавања одобрења за  
     изградњу ради градње пословних и других објеката  .............................................     .1.260,00 
2. уверење о непоменутим поступцима из области имовинско правних односа  .........     230,00 
3.  за решење о утврђивању права на надзиђивање и претварање заједничких просторија  
     у стамбени и пословни простор...................................................................................     1.900,00                                                                          
4. захтев за доделу стана и пословног простора у закуп  ...................................................   125,00 
5. решење о додели стана и пословног простора у закуп  ..............................................    1.260,00 
6. решење о исељењу бесправно усељеног лица   ...........................................................    .  230,00   
7. трошкови принудног исељења  ......................................................................................   2.415,00 
8. закључење уговора о откупу стана  или анекса уговора  ............................................   1.810,00 
9. издавање уверења о откупу стана  или копије документа из предмета о откупу стана  105,00 
10. увођење у посед физичких лица по захтеву странке  ....................................................   400,00 
11. потврда пројекта парцелације и препарцелације ...........................................................1.260,00  
12. потврда урбанистичког пројекта за комплекс  
       - до 2 ха ............................................................................................................................   2.620,00 
       - од 2 до 5 ха ..................................................................................................................     5.225,00 
       - преко 5 ха .....................................................................................................................    7.850,00 
13. услови за исправку граница парцела ...........................................................................     2.000,00 
14. за решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању 
      Грађевинске парцеле ....................................................................................................      1.200,00 
15. за решење о поништају правоснажних решења о изузимању градског  
     грађевинског земљишта ...............................................................................................       1.200,00 
16. за решење о конвертовању права коришћења у право својине уз накнаду  
     (члан 103.) .....................................................................................................................        2.500,00 
17. за решење о конвертовању права коришћења у право својине уз накнаду 
     (члан 104.).....................................................................................................................         1.200,00 
18. за решење о утврђивању престанка права коришћења грађевинског земљишта 
      у државној својини, ради изградње (члан 109.)........................................................        1.200,00 

Тарифни број 7. 
Доношење решења из области личног рада, плаћа се такса и то; 
1. . издавање уверења ,за све уписане у регистар општинског органа............................................ ..   240,00 
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Тарифни број 8. 
                                                                                                      Динара 

За списе и радње из области инспекцијских послова  
1. преглед пословног простора пре почетка радова од инспекцијког органа   ...............   ..740,00 
2. за излазак општинског инспектора на терен .................................................................   ...735,00 

 
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 информацију о локацији ............................................................................................... 1.200,00 
2. 3а локацијску дозволу за објекте јединице мере: 

до 100 м2  ....................................................................................................................1.300,00 
од 101 до 300м2  .........................................................................................................2.500,00 
од 301 до 600м2 ..........................................................................................................5.700,00 
од 601 до 1000 м2 .......................................................................................................9.000,00 
преко 1001 м2  ..........................................................................................................18.000,00 

НАПОМЕНА: За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30%, буџетски  
корисници и комунална предузећа плаћају таксу умањену за 50%. 
- за локацијску дозволу 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)  ...........................18.000,00 
 

- за локацијску дозволу за изградњу водова техничке инфра структуре преко 
   1000 метара  и већих капацитета   ...................................................................................30,000,00 
-за акт о условима за постављање привремених објеката  .............................................. .2.280,00 
3. издавање грађевинске дозволе: 
    - за објекте :  

до 100 м2   ...................................................................................................................1.300,00 
од 101 до 300 м2 .........................................................................................................2.500,00 
од 301 до 600 м2  ........................................................................................................6.500,00 
од 601 до 1000 м2  ......................................................................................................9.500,00 
преко 1001 м2  ......................................................................................................... 18.000,00 

НАПОМЕНА: За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30%, буџетски  
корисници и комунална предузећа плаћају таксу умањену за 50% 
- за грађевинску дозволу  водова техничке инфраструктуре 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)  .........................................................................18.000,00 
- за грађевинску дозволу 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)  ..........................................................................................30.000,00 
4.  за измену решења о локацијској и грађевинској дозволи (члан 141.)........................ 1.500,00 
5.  за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења 
    (члан 142.) ......................................................................................................................... 2.500,00  
6. за решење о привременој грађевинској дозволи (члан 147.)........................................ 2.500,00  
7. пријава почетка грађења (члан 148.) .............................................................................. 1.000,00 
8. захтев за технички преглед и издавање употребне дозволе:  
  - стамбене и економске објекте грађана  ..........................................................................1.400,00   
  - пословне просторије грађана   ........................................................................................ 2.800,00   
  - за правна лица   .................................................................................................................5.200,00 
9. за доношење решења о одобрењу извођења радова, (члан 145. у вези  
   члана 2. став 1. тачке 24. и 25.) ......................................................................................... 1.200,00 
10. пријава бесправно изграђених објеката   ........................................................................  600,00  
11.захтев за издавање грађевинске и употребне дозволе бесправно изграђених објеката: 
- за стамбене и економске објекте грађана   по м2  ................................................................ 45,00  
- за пословне просторије грађана  по м2    ............................................................................... 55,00  
- за правна лица по м2     ............................................................................................................ 65,00 
Напомена: за објекте у другој зони висина таксе се увећава за 10%, а за објекте у првој зони  
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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)  ................................................................................................... ...1.260,00 
13. доношење решења о постављању реклама и истицању фирми ................................. .1.890,00 
14. доношење решења о привременом заузећу јавних површина ( летње баште, забавни  
      паркови, циркуси  и др. ) ............................................................................................ ….1.680,00  
15. разна уверења, потврде и слично  .................................................................................... 125,00 
16. доношење решења о давању сагласности из области екологије ...............................   7.000,00 

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

За решење:  
                                        Динара  

1. о условима за уређење простора у области  саобраћаја  ................................................. .505,00 
2. о одобрењу за грађење или реконструкцију локалних, некатегорисаних 
    путева, улица, паркиралишта и путних грађевинских објеката на њима   ................... . 505,00 
3. о издавању употребне дозволе за изграђене или реконструисане  
    локалне, некатегорисане путеве, улице, паркиралишта и путне 
    грађевинске објекте на њима .................................................................................... 505.00 
4. о заузећу саобраћајних површина ..................................................................................1.260,00 
5. о раскопавању јавних површина  .....................................................................1.260,00 
6. о раскопавању саобраћајних површина  ........................................................1.260,00 
7. о резервисању паркинг места .................................................................................... 505,00 
8. о постављању натписа у појасу поред јавног пута ......................................................... .505,00 
9. о привременој измени режима саобраћаја ....................................................................... 735,00 
10.о испуњености услова физичког лица за обављање ауто-такси превоза .................1.260,00 
11.о испуњености услова моторних возила за обављање ауто-такси превоза ...................505,00 
12.о издавању и продужењу такси дозволе   ..........................................................................50500 
13.о прикључењу прилазног на локалне путеве и улице .............................................505,00 
14.о регистрацији и овери редова вожње .......................................................................740,00 
15.свих осталих решења .................................................................................................505,00 
16.о издавању решења о промени намене пољопривредног земљишта...............................740,00 
17. доношење решења о сечи и орезивању стабала  ..............................................................190,00 
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  ............................................................125,00 
2. За узимање захтева странке на записник, односно за састављање 
    записника о захтеву странке по страници  ..........................................................................70,00 

 
Скупштина општине Лапово, на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07), чл. 38. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр.72/09) и чл. 
30. тачка 9. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 
7/08), на седници одржаној 28.12. 2009. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ПОСТАВЉА СЕ ДАНИЈЕЛА ВУЛИЋЕВИЋ, дефектолог-одсек логопедије из 
Аранђеловца, за ВД директора Општинске библиотеке „Слово“ Лапово. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                          Број: 020-97/09-I-04                                                                                                 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                Небојша Милетић,с.р. 
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 78. 

Скупштина општине Лапово, на основу чл. 30. Статута општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), на седници одржаној 28.12. 2009. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ПОСТАВЉА СЕ ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ, дипл.инг.грађ. из Лапова, за ВД 
директора ЈП  „Нови век“ Лапово. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                          Број: 020-97/09-I-04 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Небојша Милетић,с.р.  
 79. 

На основу чл. 55. Закона о основама образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 
72/09) и чл. 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 5/08 
и 7/08),Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 28.12.2009. године, донела 
је 
 

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

ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА „НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о именовању Управног одбора Установе за децу „Наша младост“ Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 9/08), члан 1. став 2. под а)  мења се и гласи: 
 
 а) Испред локалне самоуправе 
 1. СЛАЂАНА СТАНОЈЕВИЋ, Карађорђева 89/2 

2. ЈЕЛЕНА ИГЊАТИЈЕВИЋ, Његошева 51/1 
3. ТАТЈАНА МИЛЕТИЋ, П.Димитрија 16 
                                                         Члан 2. 

            Доношењем ове  Одлуке престаје да важи Одлука број 020-85/09-I-04 од 
25.09.2009. године („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 6/09). 
 

Члан 3 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                          Број: 020-129/09-I-04                                                                                                    

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                            Небојша Милетић,с.р. 
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 80.  
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 28.12.2009. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи Програм  рада Установе за децу предшколског 
узраста „Наша младост“ Лапово  за школску 2009/2010. годину као у материјалу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-123/09-I-04 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
 81. 

На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.11.2008. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Предшколски Програм Установе за децу предшколског 
узраста „Наша младост“ Лапово  за школску 2009/2010. годину као у материјалу. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-124/09-I-04 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                    Небојша Милетић,с.р. 

 
 82. 

На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 28.12.2009. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада за 2010. годину КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово 
као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-120/09-I-04 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       Небојша Милетић,с.р. 
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 83. 

На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 28.12.2009. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К У 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Предузећа ЈКСП „Морава“ Лапово из 
Лапова  за 2010. годину, као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-121/09-I-04 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                Небојша Милетић,с.р. 

 84.   
На основу члана 28. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 28.12.2009. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К У 
Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Програм уређивања грађевинског земљишта на подручју општине 
Лапово са Финансијским планом за 2010. годину ЈП „Нови век“ Лапово, као у материјалу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-122/09-I-04                                                                      

                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                               Небојша Милетић,с.р. 

 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
а) Програм је урађен на основу разматраног предлога, усаглашен са Буџетом 

општине Лапово за 2010. годину.  
б) Приоритет у овом Програму даје се уговореним обавезама на изградњи објеката 

из 2009.године, на објектима и радовима неопходним за одржавање места, као и решавању 
критичних тачака у функционисању места у целини. 
ц) Програм се може у планском периоду проширити и другим радовима у случају : 

1. ако се при реализацији радова утроше мања средстава од планираних;  
2. ако се из истих извора обезбеди приход већи од планираног; 
3. ако се обезбеде додатна средства из других извора; 
4. ако се обезбеде средства из месног самодоприноса за одређене објекте... 
г) ЈП „Нови век“ Лапово, финансира се из буџета 100% на име : 

- спровођења Програма и надзора , 
- надзором свих послова који су Одлуком о буџету поверени ЈКСП „Морава“ Лапово, 
- изради идејних решења и нацрта Програма. 

д) Програмом је предвиђена и адекватна опремљеност Предузећа, како опремом 
тако и кадровски а на име повећења обима послова.  
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А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА  

 
Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА 
БУЏЕТОМ 

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОПРАВАКА И ОДРЖАВАЊЕ 
УЛИЧНЕ МРЕЖЕ 

 

1.1.   
 

1.2. Реконструкција улица у 2010. години 
а)врућом  асфалтном масом : 
-  улица Радомира Путника 
- улица Хајдук Вељкова 
• део улице Светог Саве 
• улица Царице Милице и Стевана Сремца(до фарме 
Куч-а) 

 
 
/ 
/ 
/ 
 

1.470.000 
 б)насипање улица : 

- улица Краљице Марије(до бунара) 
- улица Јастребачка 
- улица Стевана Дечанског 
- улица Цвијићева  
- улица Немањина 
- део Максима Горког и М. Антића 
- део Николе Пашића 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

1.3. Крпљење ударних рупа  
врућом асфалтном масом 

 
300.000 

1.4. Набавка и уградња саобраћајних знакова  200.000 
1.5. Одржавање путне мреже, чишћење и одржавање 

постојеће пешачке стазе и дивљих депонија по 
наложеним мерама инспекцијских органа  

 
 

200.000 
1.6. а) прочишћавање одводних канала поред улица у 

насељу (по посебној спецификацији и налогу); 
б) решавање и израда одвода атмосферских вода у 
насељу  

 
/ 
 
/ 

1.7. Израда и уградња решетки и каналета на 
раскрсницама (у дужини 60м1) 

 
/ 

1.8. Одржавање пољских путева, по претходно утврђеним 
и усаглашеним приоритетима  

 
/ 

1.9. Зимско одржавање улица у насељу (по Уговору)-само 
рад без потребног материјала и без одржавања 
механизације 

400.000 

1.10. Израда заштитне ограде између пута и железничке 
пруге: 
- од новореконструисаног надвожњака дуж улице 
Железничке;  
- Дуж улице Кнеза Милоша 

 
 
/ 
/ 

1.11. Израда хоризонталне сигнализације по налогу 
саобраћајне инспекције Управе за саобраћај 
Крагујевац 

 
700.000 

2. Уређење платоа испред Тржног центра (по фазама) / 
3. Учешће општине на реконструкцији објекта дечије 

установе «Наша младост» у Лапову 
 
/ 
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4. Припремни радови на санацији надвожњака у улици 
Иве Андрића у Лапову (измештање инсталација, 
израда делова пројеката као и прибављање потребних 
сагласности) 

 
 
 
/ 

5.  Изградња објеката за  водоснабдевање (учешће 
општине)                                   

10.000.000 

6. Учешће општине у изради потребне пројектне 
документације  везано за водоснабдевање 

 
/ 

7. Израда пројектне документације за фабрику за 
прераду воде  

 
/ 

8. Уређење простора сточне и кванташке пијаце (од 
могућег откупа земљишта до привођења простора 
намени)  

 
 

660.000 
9. Уређење простора за фабрику за прераду воде (откуп 

земљишта, ограда и слично)  
 
 
 

10. Хватање паса луталица и дератизација места 350.000 
11. Уређење простора за фабрику за пречишћавање 

отпадних вода 
 
/ 

12. Поправка крова на објекту Културно туристичког 
центра 

/ 

13.   
 

                                                   СВЕ УКУПНО ПОД А: 14.280.000 
 
Б. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПРОЈЕКТИ, ИСТРАЖНИ 
РАДОВИ И НАДЗОР 

 
Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА 
БУЏЕТОМ 

1. Трошкови геодетског снимања, ситуациони планови, 
омеђавања, разне подлоге и трошкови овере 
геодетских подлога 

 
 

900.000 
2. Учешће у изради планова детаљне регулације за 

потребе општине (гробља, фабрика за прераду воде и 
остало), Просторног плана општине, Плана генералне 
регулације, Стратешке процене утицаја на животну 
средину...  

 
 

2.000.000 

3. Израда идејних пројеката за потребе локалне 
смоуправе  

 
500.000 

4. Трошкови екстерног надзора на објектима који се 
финансирају из буџета општине Лапово или из 
донаторских средстава  

 
 

450.000 
 УКУПНО ПОД Б. 3.850.000 

 
Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 

 
Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА 
БУЏЕТОМ 

1.  Естетско уређење места:  
1.1. Уређење јавних површина, озелењавања и 

декоративна расвета 
 

900.000 
2. Јавна расвета и одводњавање  
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2.1. Утрошак електричне енергије за уличну расвету и 

РТС претплата 
 

 
4.200.000 

2.2. Материјал за уличну расвету са трошковима уградње 
и проширења уличне мреже до мах 2 поља 
  

 
 

600.000 
2.3. Накнада за одводњавање 

(по решењу ЈП"Србијаводе" Београд) 
 

350.000 
2.4. Накнада за одржавање путних прелаза–по 

обавештењу ЈП "Железнице Србије" Београд 
 

820.000 
 УКУПНО ПОД Ц. 6.870.000 

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 
А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА  

14.280.000 
Б.УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
, ПРОЈЕКТИ, ИСТРАЖНИ РАДОВИ И   НАДЗОР 

 
3.850.000 

Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 6.870.000 
СВЕ УКУПНО 25.000.000 

                 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРИХОДА И РАСХОДА  

ЈП «НОВИ ВЕК» за 2010. годину 
I  ПРИХОДИ  
1.Из буџета на име поверених послова за плате, 
   накнаде и додатке за запослене ...........................................................2.746.343 
2.Социјални доприноси на терет послодавца – буџет ...........................  420.754 
3.Из буџета на име субвенција ..............................................................25.000.000 
4.Накнада у натури – буџет............................................................................50.000 
5.Награде, бонуси и слично - буџет ..............................................................50.000  
6.Приходи зарађени из изворних активности ..........................................  320.000 
 

        СВЕ  УКУПНО ПРИХОДИ :       28.497.097 
II РАСХОДИ  
1.Изградња и реконструкција објеката ................................................ 14.280.000 
2.Урбанистичко планирање и пројекти ..................................................3.850.000 
3.Комунално одржавање места ...............................................................6.870.000 
4.Плате,надокнаде и социјални доприноси........................................... 2.746.343 
5.Социјални доприноси-послодавац ........................................................ 420.754 
6.Стални трошкови (ПТТ, вода, струја, 
   комуналне услуге ,осигурање) ................................................................ 30.000 
7.Трошкови путовања (службена путовања)...........................................    70.000 
8.Превоз запошљених на посао и са посла ................................................ 50.000 
9.Услуге по Уговору (ауторски хонорар и разна решења) .....................   70.000 
10.Трошкови материјала (канцеларијски материјал,хигијена) ................ 40.000 
11.Средства за набавку опреме..................................................................  .70.000 
     СВЕ УКУПНО РАСХОДИ :     28.497.097 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК УО 
                                                                                         Саша Богдановић,с.р.                                                                         
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85. 
На основу члана 20. ст. 1. тачке 16. и члана 32. ст. 1. тачке 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 30. ст. 1. тачка 6.. Статута 
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 28.12.2009. године, донела је 

 
                                                  О  Д  Л  У  К  У 

                                                                       Члан 1. 
 НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о раду директора Установе за децу предшколског 
узраста „Наша младост“ Лапово за школску 2008/09. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-125/09-I-04                                                                      

 
                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 Небојша Милетић,с.р. 
 
 86. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
72/09 и 81/09), члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 
број 5/08 и 7/08), а по прибављеном  Мишљењу Комисије за планове СО Лапово бр.350-
31/07-02 од 09.12.2009.г. и Мишљења надлежног органа бр.501-49/09-03 од 17.12.2009.г. о 
потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину,  Скупштина општине 
Лапово је на седници одржаној 28.12.2009. године, донела  

  
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„РАДНА ЗОНА 2 – друга фаза“  у Лапову 

 
Члан 1. 

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације „Радна зона 
2 – друга фаза“ у Лапову  (у даљем тексту:  План детаљне регулације). 
 

Члан 2.  
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и 

планског основа за просторно уређење предметне целине. 
 

Члан 3. 
Границом Плана детаљне регулације обухваћене су следеће: 

- целе кп.бр. 6267, 6268, 6269, 6270/1, 6270/2, 6271, 6272/1, 6272/2, 6273/1, 6273/2, 
6273/3, 6273/4, 6273/5, 6273/6, 6274/3, 6274/2, 6274/1, 6275/1, 6275/2, 6277/1, 6538/4, 
6540/1, 6540/5, 6541, 6542/1, 6542/2, 6542/3, 6543/1, 6543/2, 6544/1, 6544/2, 6545/1, 
6546/1, 6547/1, 6552/2, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556/1, 6556/2, 6558/1, 6558/2, 6558/3, 
6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9,  6559, 6560/1 6560/2, 6560/3, 6560/4, 
6560/5, 6561/1, 6561/2, 6562/1, 6562/2, 6562/3, 6563, 6564, 6565, 6567/1, 6580/2 (пут), 
6585/1, 6585/2, 6586/2, 6586/3, 6589/4, 6962/1 (пут), 7407, 7408, 7409, 7410, 7411,  14559  
и део кп.бр. 5765/1 (ул. Краља Александра Обреновића) све у КО Лапово. 
Границом плана  обухваћена је површина од око 22,10 ha. Прецизна граница 

планског документа биће утврђена у фази концепта плана. 
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Члан 4.  
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању и изградњи, План детаљне 

регулације садржаће правила уређења (целине и зоне одређене планским документом, 
урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и 
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, попис објеката за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити конзерваторски и други услови, стратешку процену 
утицаја планског документа на животну средину, опште и посебне услове и мере заштите 
живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко – 
технолошких несрећа и ратних дејстава, посебне услове којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности) правила грађења (врста и намена објеката који се могу градити, услове 
за формирање грађевинских парцела, положај објекта у односу на регулацију и у односу на 
границе грађевинске парцеле, највеће дозвољене индексе заузетости  и  изграђености 
грађевинске парцеле,  највећу дозвољену спратност и висину објекта, најмању међусобну 
удаљеност објеката међусобно и објеката од границе парцеле, услове за изградњу других 
објекта на истој грађевинској парцели, услове и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила услове и начин обезбеђења приступа парцели  и простора за 
паркирање возила) и графички део.  

Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део плана. 
 

Члан 5.  
Рок за израду Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на животну 

средину износи  90 дана.  
Рок израде започиње од дана ступања на снагу ове Одлуке и износи 45 дана за фазу 

концепта плана и 45 дана за фазу нацрта плана, без спровођења законске процедуре.  
 

Члан 6. 
Средства за израду Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на 

животну средину, обезбеђују се из буџета општине Лапово 
 

Члан 7. 
Обрађивач Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на животну 

средину је Предузеће „Екологика Урбо“ д.о.о. Крагујевац, а на основу Уговора бр.350-2-
123/07 од 21.12.2007.г. 

Члан 8.  
Нацрт Плана детаљне регулације и Стратешка процена утицаја на животну средину, 

биће изложени на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за 
планове СО Лапово. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у средствима 
јавног информисања и на огласној табли Скупштине општине Лапово. 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 

Члан 9. 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                      Број: 020-126/09-I-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      Небојша Милетић,с.р.   
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 87. 

На основу члана 32. став 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС2 бр.129/07), члана 93. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/09 и 81/09) и члана 30. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово је на седници одржаној  28.12. 2009.г. донела  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о накнади за уређење грађевинског земљишта 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се обвезници, као и висина и поступак плаћања накнаде за 

уређење грађевинског земљишта. 
Члан 2. 

Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћа инвеститор изградње, односно 
доградње објекта, у складу са овом Одлуком. 

Члан 3. 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата припремање за изградњу и комунално 

опремање земљишта, према утврђеном садржају у средњорочном и годишњем програму 
уређења земљишта. 

Програм из претходног става доноси Скупштина општине на предлог органа које 
уређује грађевинско земљиште, а у складу са потребама грађана. 
Средства прикупљена на основу накнаде, употребиће се за уређење грађевинског 
земљишта, за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре и израду 
планских докумената. 

Члан 4. 
Висина накнаде  за уређење грађевинског земљишта, утврђује се у зависности од 

степена уређености земљишта односно зоне где се објекат гради и програма уређења 
грађевинског земљишта. 

Висина накнаде за уређење грађевинског земљишта, одређује се уговором 
закљученим између органа који уређује грађевинско земљиште и инвеститора изградње 
објекта, а којим се утврђују међусобна права и обавезе. 

Члан 5. 
Основицу за обрачун накнаде представља уговорена цена грађења станова 

новоизградње по м2 у Републици Србији коју објављује надлежни Завод за  статистику за 
друго полугодиште претходне, односно прво полугодиште текуће године. 

Члан 6. 
Износ накнаде за уређење грађевинског земљишта, представља производ бруто 

површине објекта без тавана, основице из претходног члана и процента из следеће табеле, 
а у зависности од намене објекта и зоне у којој се објекат налази: 
          прва зона      друга зона   
1.    Стамбени објекти        0,50%         0,40%  
     . 
2.    Економски објекти – 50% од висине накнаде за стамбене објекте. 
 
3.    Привремени објекти  
       екстра зона                              прва зона                         друга зона                    
             1.0%                                         0,50%                                  0,40%            
                  
4.    Пословни објекти 

    екстра зона                прва зона                           друга зона                    
 прва групација   2.0%          прва групација  1.50%        прва групација 1.20%    

      друга групација  1.50%        друга групација 1.20%       друга групација 1.0%       
      трећа групација  1.0%         трећа групација  0,90%      трећа групација 0,80%    
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5.    За промену намене плаћа се разлика за пројектовану и постојећу намену, 
       ако је иста  позитивна. 
6.    За стамбено- пословне објекте плаћа се накнада по припадајућим  
       површинама у  објекту. 
8. За инфраструктурне објекте за које не могу да се примењују наведени  
      параметри,  накнада за уређење грађевинског земљишта плаћа се у висини  
      од 1,5% од  инвестиционе вредности по главном пројекту. 

Члан 7. 
Зоне из претходног члана поклапају се са зонама из Одлуке о накнади за 

коришћење грађевинског земљишта. 
Члан 8. 

За доградњу објекта, износ накнаде из члана 6. се умањује за 50%, уколико обим 
планираних  радова није већи од постојећег и уколико се не мења намена објекта. 

Члан 9. 
За објекте изграђене односно реконструисане до дана ступања на снагу Закона о 

планирању и изградњи без грађевинске дозволе (легализација), накнада се обрачунава на 
основу члана 6. ове Одлуке, тако што се за стамбене и економске објекте до 100 м2 иста 
умањује за 60%, а за површину преко 100м2, умањује  за 50%.од редовне цене. 

Члан 10. 
За грађење објеката, односно извођење радова из члана 2. став 24. и 25. Закона о 

планирању и изградњи, за које се не издаје грађевинска дозвола, али се издаје Решење о 
одобрењу извођења радова по члану 145. истог Закона,  неће се наплаћивати накнада за 
уређење грађевинског земљишта. 

Накнада за уређење грађевинског земљишта за изградњу и доградњу објеката неће 
се наплаћивати уколико се изградња или доградња финансира из буџета општине Лапово, 
средствима самодоприноса, или средствима хуманитарних организација. 

Општинско веће Скупштине општине Лапово може ослободити од плаћања накнаде 
за уређење грађевинског земљишта и кориснике друштвених средстава који финансирају 
изградњу објеката од општег друштвеног значаја. 

Накнада за уређење грађевинског земљишта неће се наплаћивати ако је објекат 
изграђен пре доношења Уредбе о грађењу ("Службени лист ФНРЈ" број 46/1948) за објекте 
у граду, и на селу, ако је објекат изграђен пре доношења Закона о условима за изградњу 
стамбених зграда на селу ("Службени гласник НРС" број: 7/61). 
             Члан 11.  

Накнада за уређење грађевинског земљишта може се умањити до 60% од утврђеног 
износа, уколико инвеститор, физичко или правно лице жели својим средствима да 
допринесе комуналном опремању инфраструктуре у конкретном случају. 
Заинтересовани инвеститор подноси предлог о финансирању комуналне инфраструктуре 
конкретне локације ЈП „Нови Век“ Лапово, које ће сачинити услове о финансирању 
изградње комуналне инфраструктуре, који садрже податке о локацији, односно зони 
урбанистичког плана и техничке услове за изградњу комуналне инфраструктуре, као и 
остале податке из Програма уређења грађевинског земљишта, односно из члана 94. став 3. 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 81/09). 

Уколико инвеститор прихвати услове ЈП „Нови Век“, надлежни орган ће овај 
предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре доставити СО Лапово на 
одлучивање. 

Одлука СО Лапово о прихватању предлога о финансирању комуналне 
инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта, садржи и овлашћење ЈП 
„Нови Век“ Лапово, за закључивање уговора којим се ближе уређују односи по овом 
питању. 

ЈП „Нови Век“ Лапово, на основу овлашћења СО Лапово закључује Уговор у року 
од 30 дана од дана доношења Одлуке СО Лапово.   
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Члан 12. 
Аконтацију накнаде за уређење грађевинског земљишта обрачунава орган управе 

надлежан за послове урбанизма из члана 6., 8. и 9. ове Одлуке, на основу бруто површине 
објекта из главног пројекта, односно пројекта изведеног стања, а инвеститор је дужан да 
изврши уплату у року од 15 дана, од дана пријема Обрачуна, а пре издавања  грађевинске 
дозволе. 

Коначна висина накнаде за уређење грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа 
пре добијања  употребне дозволе. 

Члан 13. 
Инвеститори којима висина накнаде за уређење изнесе мање од половине просечне 

зараде у Републици Србији без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку, 
утврђени износ накнаде плаћа у року од 15 дана од пријема Обрачуна, а уколико им је 
износ већи, половину плаћају у наведеном року, а половину на 5 једнаких месечних рата, 
на основу Уговора са општином Лапово. 

Инвеститори који желе да исплате целокупан износ у року од 15 дана од добијања 
Обрачуна, имају право на умањење од 20%, изузев инвеститора који су у поступку 
легализације. 
       

Члан 14. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о накнади за уређење 

грађевинског земљишта („Сл.гласник општине Лапово“ бр.6/03 и 8/05.).  
 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Службеном 

гласнику општине Лапово" ). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                     Број: 020-127/09-I-04 
                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                         Небојша Милетић,с.р. 
 88. 
 На основу члана  8. и 9. Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“, бр. 20/09) и 
члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово по претходно прибављеном Мишљењу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу бр. 20-00-61/2009-04 од 28.12.2009. године, на 
седници одржаној 28.12. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА  ЗА КОЈЕ СЕ ВОДЕ МАТИЧНЕ 

КЊИГЕ  
 
 
 

1. Овом Одлуком ОДРЕЂУЈЕ СЕ матично подручје на територији Општине 
Лапово, за које се воде матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, 
матичне књиге умрлих. 

 
2. На територији Општине Лапово одређује се следеће матично подручје: 
ЛАПОВО које чине насељена места Лапово (варошица) и Лапово (село),са 
седиштем у Лапову књиге се воде у Општинској управи у Лапову. 
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3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичног 
подручја на територији Општине Лапово број 020-84/04-03 од 15. 03. 2004. 
године („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/04). 

 
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лапово“, а примењиваће се даном ступања на снагу Закона о 
матичним књигама („Сл.гласник РС“, бр. 20/09). 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-128/09-I-04 

 
 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Небојша Милетић,с.р.  

 
 

 89. 
На основу члана 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 5/08 и 7/08) и чл. 2. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 7/08), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној 25.12.2009. 
године, донело је следећи 

 
Р  Е  Ш   Е  Њ  Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово, од 
22.12. 2009. године, о повећању цена и услуга ЈКСП „Морава“ Лапово, за 5,1% у 2010. 
години, у складу са Ревидираним меморандумом о буџету и економској и финансијској 
политици и пројекцији макроекономских индикатора – раста цена на мало за 2010. годину, 
са пројекцијом на 2011. и 2012. годину Владе Републике Србије. 
 
 2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 
 
                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                  Број020-118/09-III-04 
 
 
 

                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                  Драган Златковић,с.р. 
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