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79. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10- Одлука УС 

и 54/11), члана 37. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 

2/19) и члан 179. тачка 8. и члан 180. став 6. Пословника о раду Скупштине Општине 

Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19), на седници одржаној данa 

04.06.2019. године, донела је  

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I   Утврђује се да је одборнику Скупштине општине Лапово, Драгану Солунцу, 

изабраном са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, престао 

мандат, због наступања смрти. 

 

II   Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

      

III     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-116/19-I-04   

                          ПРЕДСЕДНИК 

                       Небојша  Милетић,ср.                                                          

80. 

                На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», 

бр. 129/07, 34 од 21. маја 2010. – Одлука УС и 54/11), члана 37. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19) и члана 180. став 7.  Пословника о раду 

Скупштине Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19), Скупштина 

општине Лапово, на седници одржаној дана 04.06.2019. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 

РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНОГ ОДБОРНИЧКОГ МЕСТА 

 

Члан 1. 

 Потврђује се мандат новом одборнику  Скупштине општине Лапово, изабраном на 

локалним изборима одржаним  24. априла 2016. године и то:  

 

 

 

 

 

Име и презиме 

 

Изборна листа 

 

Занимање 
 

Адреса 

становања 

1. Миодраг 

Ђорђевић 

  „Александар Вучић-Србија побеђује“ 

 
пензионер  Ул. Његошева 

бр.7/15 

 

Члан 2. 

 Мандат новоизабраном одборнику траје до истека четворогодишњег мандата овог 

сазива  Скупштине општине Лапово. 

Члан 3. 

 Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова, од дана 

доношења Одлуке Скупштине општине Лапово. 
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Члан 4. 

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

општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-117/19-I-04                      

                                 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Небојша Милетић,ср. 

81. 
На основу члана 77. Закона о буџетском систему  ("Службени гласник РС",број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–исправка, 108/2013, 142/2014, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка 2), Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016- д.закон и 47/2018.) 
и члана 37. став 1. тачка 2.  Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово", број 2/19), 
на предлог извршног органа општине Лапово, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 
04.06.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 ЛАПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ 
  

ОПШТИ ДЕО 

 Члан 1. 

Овом скупштинском одлуком утврђују се укупно остварени приходи и примања,укупно 

извршени  расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета општине 

Лапово за 2018. годину. 

Члан 2. 

Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и 

укупни расходии издаци буџета општине за  Лапово за 2018. годину утврђују се у 

следећим износима: 

 

I Укупни приходи и примања са пренетим 

неутрошеним средствима из ранијих 

година                                                  284.955.391динара 

 

II Укупни расходи и издаци                                                          247.913.927динара 

 

III Разлика  (I - II)                                                                            37.041.464динара 

Члан 3. 

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средстава из ранијих година буџета општине Лапово према 
економској класификацији и изворима финансирања износе у динарама: 

Рд. 
бр. 

Екон. 
клас. 

Опис Износ по врсти Извршење 
31.12.2018 

% 
изврше

ња 

1 2 3 4 5 6 

  711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 101,000,000 78,924,157 78.14 

1 711110 Порез на зараде  70,000,000 66,336,623 94.77 

2 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 27,000,000 5,571,225 20.63 

3 711190 Порез на друге приходе 4,000,000 7,016,309 175.41 

  713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 53,367,087 40,760,074 76.38 

4 713120 Порез на имовину (правна и физичка лица) 45,967,087 37,541,577 81.67 
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5 713310 Порез на наслеђе и поклоне 400,000 737,538 184.38 

6 713400 Порез на капиталне трансакције 7,000,000 2,480,959 35.44 

  714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 18,000,000 43,130,440 239.61 

7 714400 Порези на појединачне услуге 500,000 317,879 63.58 

8 714510 Порези на моторна возила  3,000,000 3,563,156 118.77 

9 714540 
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта 3,000,000 

170,506 5.68 

10 714550 Боравишне таксе 500,000 227,540 45.51 

11 714560 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 11,000,000 

 
38,851,359 

 
353.19 

  716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 8,000,000 7,217,294 90.22 

12 716110 Комунална такса на фирму  8,000,000 7,217,294 90.22 

  733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 43,596,759 64,375,165 147.66 

13 733000 Трансфери од других нивоа власти 43,596,759 64,375,165 147.66 

  741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5,500,000 496,368 9.02 

14 741150 Камате на средства буџета општине 500,000 0  0.00 

15 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 5,000,000 496,368 9.93 

  742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7,150,000 7,137,280 99.82 

16 742150 Приходи од продаје добара и услуга 3,650,000 4,588,913 125.72 

17 742250 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 3,000,000 2,006,912 66.90 

18 742250 Општинске административне таксе 500,000 541,455 108.29 

  743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 500,000 869,325 173.87 

19 743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје 500,000 869,325 173.87 

  745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7,630,000 4,785,158 62.72 

20 745150 Остали приходи 7,630,000 4,785,158 62.72 

УКУПНИ ПРИХОДИ 244,743,846 247,695,261 101.21 

    ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 37,260,130 37,260,130 100.00 

21 
3213
10 

Вишак прихода из предходне године 37,260,130 37,260,130 100.00 

УКУПНИ ПРИХОДИ + ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 282,003,976 284,955,391 101.05 

Члан 4. 

Укупни расходи и издаци буџета општине Лапово према екомоској класификацији, функционалној класификацији 
и изворима финансирања износе у динарима: 

 
Функ

ц. 
клас
иф. 

Позиц
ија 

Ана
лит
ика 

Економск

а 
класифик

. 

Опис 
Средства из 

буџета 01 
ИЗВРШЕЊЕ 
31.12.2018 

% 
изврше

ња 

Раздео 1                  СКУПШТИНА 
Глава 1.01                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Програм 2101              ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

                                    ПА  0001 Функционисање Скупштине 

                                    Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи 

111 1/0   411 Плате, додаци и накнаде запослених  4,017,976 2,976,382 74.08 

111 2/0   412 Социјални доприноси на терет послодавца 719,221 509,081 70.78 

111 3/0   415 Накнаде трошкова за запослене 0 0  0.00 

111 4/0   416 Награде запосл. и остали посебни расходи 0 0  0.00 

111 5/0   421 Стални трошкови 16,850,000 15,628,990 92.75 

111 6/0   422 Трошкови путовања 300,000 242,851 80.95 

111 7/0   423 Услуге по уговору - избори 5,500,000 5,154,775 93.72 

111 8/0   424 Специјализоване услуге 300,000 145,870 48.62 

111 9/0   425 Текуће поправке и одржавање 550,000 179,777 32.69 

111 10/0   426 Материјал 2,000,000 1,743,333 87.17 

111 11/0   465 Остале текуће дотације и трансфери 473,720 394,289 83.23 

111 12/0   482 Порези, обавезне таксе и казне 50,000 19,778 39.56 
Укупно за функционалну класификацију 111  Извршни и законодавни 
органи 

30,760,917 26,995,126 
87.76 

Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 30,760,917     
Укупно за раздео 1   СКУПШТИНА 30,760,917     
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Раздео 2                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Глава 2.01                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Програм 2101              ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

                                    ПА  0002 Функционисање извршних органа 

                                    Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи 

111 13/0   411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,670,305 2,408,060 90.18 

111 14/0   412 Социјални доприноси на терет послодавца 460,664 431,141 93.59 

111 15/0   413 Накнаде у натури 0 0  0.00 

111 16/0   414 Социјална давања запосленима 0 0  0.00 

111 17/0   415 Накнаде трошкова за запослене 0 0  0.00 

111 18/0   416 Награде запосл. и остали посебни расходи 0 0  0.00 

111 19/0   423 Услуге по уговору - општинско веће 1,500,000 1,452,525 96.84 

111 20/0   465 Остале текуће дотације и трансфери 313,097 319,643 102.09 
Укупно за функционалну класификацију 111  Извршни и законодавни 
органи 

4,944,066 4,611,369 
93.27 

 

Укупно за главу 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4,944,066     
Укупно за раздео 2   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4,944,066     

Раздео 3                 ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава 3.01                  ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програм 0602             ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

                                    ПА  0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

                                    Функционална класификација 130 Опште услуге 

130 21/0   411 Плате, додаци и накнаде запослених  16,149,107 15,911,123 98.53 

130 22/0   412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,890,671 2,848,899 98.55 

130 23/0   413 Накнаде у натури 10,000 0  0.00 

130 24/0   414 Социјална давања запосленима 150,000 108,692 72.46 

130 25/0   415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000 444,041 29.60 

130 26/0   416 Награде запосл. и остали посебни расходи 175,000 174,752 99.86 

130 27/0   421 Стални трошкови 4,500,000 2,788,196 61.96 

130 28/0   422 Трошкови путовања 200,000 76,913 38.46 

130 29/0   423 Услуге по уговору 5,017,279 4,263,796 84.98 

130 30/0   424 Специјализоване услуге 1,360,000 1,312,119 96.48 

130 31/0   425 Текуће поправке и одржавање 510,000 507,275 99.47 

130 32/0   426 Материјал 2,500,000 2,324,072 92.96 

130 33/0   451 Програм реализовања донација Р.А. 500,000 204,493 40.90 

130 34/0   451 Програм реализовања пројеката 1,847,000 1,061,094 57.45 

130 35/0   465 Остале текуће дотације и трансфери 2,027,087 2,027,059 100.00 

130 36/0   472 Накнада за соц. зашт. из буџета - стип. 3,764,370 3,412,950 90.66 

130 37/0   481 Текуће дотације невладиним организацијама 2,600,000 2,597,000 99.88 

130 38/0   481 Финансирање политичких странака 234,000 234,000 100.00 

130 39/0   482 Порези, обавезне таксе и казне 400,000 45,878 11.47 

130 40/0   483 Новчане казне и пенали по реш. судова 2,000,000 1,692,511 84.63 

130 41/0   511 Зграде и грађевински објекти 23,457,052 13,912,748 59.31 

130 42/0   512 Машине и опрема 1,000,000 693,264 69.33 

130 43/0   515 Нематеријална имовина 600,000 576,000 96.00 
Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге   73,391,566 57,216,875 77.96 

                                    ПА  0003 Сервисирање јавног дуга 

                                    Функционална класификација 170 Сервисирање јавног дуга 

170 44/0   441 Отплата домаћих камата 900,000 812,723 90.30 

170 45/0   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4,100,000 4,066,667 99.19 
Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга  5,000,000 4,879,390 97.59 

                                    ПА  0009 Текућа буџетска резерва 

                                    Функционална класификација 130 Средства резерви 

130 46/0   499 Текућа буџетска резерва 2,121,710     
Укупно за функционалну класификацију 130 Средства резерви 2,121,710     
                                    ПА  0010 Стална буџетска резерва 

                                    Функционална класификација 130 Средства резерви 

130 47/0   499 Стална буџетска резерва 400,000     
Укупно за функционалну класификацију 130 Средства резерви 400,000     
Програм 0901             ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

                                    ПА  0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
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                                    Функционална класификација 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

090 48/0   422 Путни трошак деце ометене у развоју 1,200,000 891,800 74.32 

090 49/0   463 Трансфери осталим нивоима власти - ЦСР 1,800,000 1,456,317 80.91 

090 50/0   472 Трошак смештаја деце ометене у развоју 650,000 583,064 89.70 

090 51/0   472 Социјална заштита - проширена права 9,519,000 9,096,547 95.56 

090 52/0   472 Дечја заштита 1,000,000 845,116 84.51 
Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална зашт. некласиф. 
на другом месту  

14,169,000 12,872,844 90.85 

                                    ПА  0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

      Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 
месту 

070 53/0   481 Дотације невладиним организацијама 1,068,855 1,068,855 100.00 
Укупно за функционалну класификацију 070 Соц. помоћ угр. ст. 
некласиф. на другом месту  

1,068,855 1,068,855 100.00 

Програм 1301             ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

                                    ПА  0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

                                    Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта 

810 54/0   481 Дотације невладиним организацијама 2,760,000 2,760,000 100.00 
Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта  2,760,000 2,760,000 100.00 

Програм 1801             ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

                                    ПА  0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

                                    Функционална класификација 700 Здравство 

700 
55/0 

  
464 

Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 13,344,284 

13,343,793 100.00 

Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство 13,344,284 13,343,793 100.00 

Програм 2002             ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

                                    ПА  0001 Функционисање основних школа 

                                    Функционална класификација 912 Основно образовање 

912 56/0   463 Трансфери осталим нивоима власти 17,238,792 16,210,530 94.04 
Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање 17,238,792 16,210,530 94.04 

Програм 2003             ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

                                    ПА  0001 Функционисање средњих школа 

                                    Функционална класификација 920 Средње образовање 

920 57/0   463 Трансфери осталим нивоима власти 3,937,831 3,937,831 100.00 
Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање 3,937,831 3,937,831 100.00 

Програм 1101             ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

                                    ПА  0003 Управљање грађевинским земљиштем 

                                    Функционална класификација 620 Комунална делатност 

620 58/0   421 Стални трошкови 8,000,000 7,376,257 92.20 

620 59/0   423 Услуге по уговору 0 0 0.00 

620 60/0   424 Специјализоване услуге 4,294,000 3,600,773 83.86 

620 61/0   425 Текуће поправке и одржавање 11,300,000 5,606,198 49.61 

620 62/0   426 Материјал 1,826,000 1,638,570 89.74 

620 63/0   511 Зграде и грађевински објекти 3,057,730 1,785,339 58.39 
Укупно за функционалну класификацију 620 Комунална делатност   28,477,730 20,007,137 70.26 

Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 161,909,768 132,297,255 81.71 

  

Програм 2001             ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

                                    ПА  0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  

                                    Функционална класификација 911 Предшколско образовање 

911 64/0   411 Плате, додаци и накнаде запослених  20,256,500 19,830,697 97.90 

911 65/0   412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,625,984 3,567,670 98.39 

911 66/0   413 Накнаде у натури 0  0 0.00 

911 67/0   414 Социјална давања запосленима 500,000  0 0.00 

911 68/0   415 Накнаде трошкова за запослене 250,000 167,350 66.94 

911 69/0   416 Награде запосл. и остали посебни расходи 700,000 593,887 84.84 

911 70/0   421 Стални трошкови 1,900,000 1,836,063 96.63 

911 71/0   422 Трошкови путовања 210,000 118,536 56.45 

911 72/0   423 Услуге по уговору 677,500 1,071,328 158.13 

911 73/0   424 Специјализоване услуге 350,000 348,983 99.71 

911 74/0   425 Текуће поправке и одржавање 425,500 331,530 77.92 

911 75/0   426 Материјал 3,997,500 3,716,664 92.97 
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911 76/0   465 Остале текуће дотације и трансфери 2,388,248 2,262,490 94.73 

911 77/0   483 Новчане казне и пенали по реш. судова 450,000 381,037 84.67 

911 78/0   511 Зграде и грађевински објекти 1,497,500 1,667,500 111.35 

911 79/0   512 Машине и опрема 500,000 368,215 73.64 
Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање   37,728,732 36,261,950 96.11 

Укупно за главу 3.02 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  37,728,732     
Глава 3.03                  КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

Програм 1201             ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

                                    ПА  0001 Функционисање локалних установа културе 

                                    Функционална класификација 820 Услуге културе 

820 80/0   411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,451,987 2,294,962 93.60 

820 81/0   412 Социјални доприноси на терет послодавца 438,904 426,632 97.20 

820 82/0   413 Накнаде у натури 0  0 0.00 

820 83/0   414 Социјална давања запосленима 238,925 238,925 100.00 

820 84/0   415 Накнаде трошкова за запослене 0  0 0.00 

820 85/0   416 Награде запосл. и остали посебни расходи 0  0 0.00 

820 86/0   421 Стални трошкови 891,830 781,346 87.61 

820 87/0   422 Трошкови путовања 513,000 394,927 76.98 

820 88/0   423 Услуге по уговору 1,323,800 1,053,397 79.57 

820 89/0   424 Специјализоване услуге 377,000 368,240 97.68 

820 90/0   425 Текуће поправке и одржавање 125,000 90,259 72.21 

820 91/0   426 Материјал 260,000 217,186 83.53 

820 92/0   465 Остале текуће дотације и трансфери 289,089 269,376 93.18 

820 93/0   511 Зграде и грађевински објекти 250,000 194,982 77.99 

820 94/0   512 Машине и опрема 120,000 67,112 55.93 
Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе    7,279,535 6,397,344 87.88 

Укупно за главу 3.03  КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 7,279,535     
Глава 3.04                 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

Програм 1201             ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

                                    ПА  0001 Функционисање локалних установа културе 

                                    Функционална класификација 820 Услуге културе 

820 95/0   411 Плате, додаци и накнаде запослених  3,306,853 3,022,603 91.40 

820 96/0   412 Социјални доприноси на терет послодавца 596,215 540,323 90.63 

820 97/0   413 Накнаде у натури 0  0 0.00 

820 98/0   414 Социјална давања запосленима 0  0 0.00 

820 99/0   415 Накнаде трошкова за запослене 263,000 247,898 94.26 

820 100/0   416 Награде запосл. и остали посебни расходи 0  0 0.00 

820 101/0   421 Стални трошкови 330,000 210,603 63.82 

820 102/0   422 Трошкови путовања 30,000 21,881 72.94 

820 103/0   423 Услуге по уговору 170,000 157,437 92.61 

820 104/0   424 Специјализоване услуге 10,000 8,800 88.00 

820 105/0   425 Текуће поправке и одржавање 100,000 49,884 49.88 

820 106/0   426 Материјал 200,000 165,071 82.54 

820 107/0   465 Остале текуће дотације и трансфери 394,890 353,095 89.42 

820 108/0   511 Зграде и грађевински објекти 0  0 0.00  

820 109/0   512 Машине и опрема 100,000 90,885 90.89 

820 110/0   515 Средства за набавку књига 200,000 192,714 96.36 
Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе    5,700,958 5,061,194 88.78 

Укупно за главу 3.04  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 5,700,958  0 0.00  
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА 212,618,993 180,017,743 84.67 

Раздео 4                 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
Глава 4.01                  КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

Програм 1102             ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                                    ПА  0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

                                    Функционална класификација 620 Комунална делатност 

620 111/0   421 Стални трошкови 15,000,000 14,619,395 97.46 

620 112/0   423 Услуге по уговору 0  0 0.00 

620 113/0   424 Специјализоване услуге 1,750,000 1,721,730 98.38 

620 114/0   425 Текуће поправке и одржавање 5,850,000 5,628,334 96.21 

620 115/0   426 Материјал 700,000 651,962 93.14 

620 116/0   451 Субвенције 8,500,000 8,086,022 95.13 
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Укупно за функционалну класификацију 620 Комунална делатност   31,800,000 30,707,443 96.56 

Укупно за главу 4.01  КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 31,800,000     
Укупно за раздео 4 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 31,800,000     

Раздео 5                 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Глава 5.01                  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програм 0401             ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

                                    ПА  0001 Управљање заштитом животне средине 

                                    Функционална класификација 500 Животна средина 

500 117/0   424 Специјализоване услуге 10,000,000 5,582,246 55.82 
Укупно за функционалну класификацију 500 Животна средина   10,000,000 5,582,246 55.82 
Укупно за главу 5.01  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10,000,000  0 0.00 
Укупно за раздео 5 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10,000,000  0 0.00 

СВЕГА РАСХОДИ 290,123,976 247,913,927 85.45 

 
 

Укупни расходи и издаци по економској класификацији у 2018. години планирани су у износу 
290.123,946динара, а остварени у износу 247.913.927 динара. 

 

Ред. 

бр. 

Екон.       

клас. 

Назив конта План за 

2018. 

Извршење 

31.12.2018 

% 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 48,852,728 46,443,827 95.07 

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,731,659 8,323,746 95.33 

3 413 Накнаде у натури 10,000 0 0.00 

4 414 Социјална давања запосленима 888,925 347,617 39.11 

5 415 Накнаде трошкова за запослене 2,013,000 859,289 42.69 

6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 875,000 768,639 87.84 

УКУПНО 410 61,371,312 56,743,118 92.46 

7 421 Стални трошкови 47,971,830 43,240,850 90.14 

8 422 Трошкови путовања 2,453,000 1,746,908 71.22 

9 423 Услуге по уговору 14,188,579 13,153,258 92.70 

10 424 Специјализоване услуге 18,217,000 13,088,761 71.85 

11 425 Текуће поправке и одржавање 19,500,500 12,393,257 63.55 

12 426 Материјал 11,057,500 10,456,858 94.57 

УКУПНО 420 113,388,409 94,079,892 82.97 

13 441 Отплатa домаћих камата 900,000 812,723 90.30 

УКУПНО 440 900,000 812,723 90.30 

14 451 Субвенције јавним неф.предузећима и орган. 10,847,000 9,351,609 86.21 

УКУПНО 450 10,847,000 9,351,609 86.21 
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15 463 Трансфери осталим нивоима власти 22,976,623 21,604,678 94.03 

16 464 Трансфери осталим нивоима власти 13,344,284 13,343,793 100.00 

17 465 Остале текуће дотације и трансфери 5,886,131 5,625,952 95.58 

УКУПНО 460 42,207,038 40,574,423 96.13 

18 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 14,443,370 13,937,677 96.50 

УКУПНО 470 14,443,370 13,937,677 96.50 

19 481 Дотације невладиним организацијама 6,662,855 6,659,855 99.95 

20 482 Порези, обавезне таксе и казне 450,000 65,656 14.59 

21 483 Новчане казне и пенали 2,450,000 2,073,548 84.63 

УКУПНО 480 9,562,855 8,799,059 92.01 

22 499 Резерва (стална и текућа) 2,521,710 0 0.00 

УКУПНО 499 2,521,710 0 0.00 

23 511 Зграде грађевински објекти 28,262,282 17,560,569 62.13 

24 512 Машине и опрема 1,720,000 1,219,476 70.90 

25 515 Нематеријална имовина 800,000 768,714 96.09 

УКУПНО 510 30,782,282 19,548,759 63.51 

26 611 Отплате главница домаћим кредиторима 4,100,000 4,066,667 99.19 

УКУПНО 610 4,100,000 4,066,667 99.19 

СВЕГА 290,123,976 247,913,927 85.45 

 

Извршење по програмској класификацији: 

Шифра 
Назив 

Средства 
из буџета 

Извршење 
31.12.2018. 

% Прогр
ам 

ПА 

1 2 3 4  5 6 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и прост. планирање 28,477,730 20,007,137 70.26 

  0003 Управљање грађевинским земљиштем 28,477,730 20,007,137 70.26 
1102   Програм 2.  Комунална делатност 31,800,000 30,707,443 96.56 

  0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 31,800,000 30,707,443 96.56 
0401   Програм 6.  Заштита животне средине 10,000,000 5,582,246 55.82 

  0001 Управљање заштитом животне средине 10,000,000 5,582,246 55.82 
2001   Програм 8.  Предшколско васпитање и образовање 37,728,732 36,261,950 96.11 

  0001 
Функционисање и отваривање предш.васпит. и 
образовања 37,728,732 36,261,950 96.11 

2002   Програм 9.  Основно образовање и васпитање 17,238,792 16,210,530 94.04 

  0001 Функционисање основних школа 17,238,792 16,210,530 94.04 
2003   Програм 10. Средње образовање и васпитање 3,937,831 3,937,831 100.00 

  0001 Функционисање средњих школа 3,937,831 3,937,831 100.00 
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0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 15,237,855 13,941,699 91.49 

  0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 14,169,000 12,872,844 90.85 

  0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 1,068,855 1,068,855 100.00 

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 13,344,284 13,343,793 100.00 

  0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 13,344,284 13,343,793 100.00 
1201   Програм 13.  Развој културе и информисања 12,980,493 11,458,538 88.28 

  0001 Функционисање локалних установа културе  12,980,493 11,458,538 88.28 
1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 2,760,000 2,760,000 100.00 

  0001 Подршка локалним спортским организ, удруж. и савезима 2,760,000 2,760,000 100.00 
0602   Програм 15.  Опште услуге локалне самоупрве 80,913,276 62,096,265 76.74 

  0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 73,391,566 57,216,875 77.96 

  0003 Сервисирање јавног дуга 5,000,000 4,879,390 97.59 

  0009 Текућа буџетска резерва 2,121,710 0 0.00 

  0010 Стална буџетска резерва 400,000 0 0.00 

2101   Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 35,704,983 31,606,495 88.52 

  0001 Функиционисање скупштине 30,760,917 26,995,126 87.76 

  0002 Функционисање извршних органа 4,944,066 4,611,369 93.27 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  290,123,976 247,913,927 85.45 

Члан 5. 

Укупно планирани и извршени капитални издаци за 2018.годину и планирани капитални 

издаци за 2019. и 2020. годину: 

Ек. 

клас. 

Р. 

бр. Опис 
2018 планирано 

2018 

извршено 

% 

извршења 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ   
 

     

511   Зграде и грађев. објекти   
 

     

  1 

Реконструкција надвожњака 
и израда саобраћајница за 
приступ радној зони 

  
 

     

    

Година почетка 
финансирања пројекта: 
2018 

  
 

     

    

Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2020 

  
 

     

    Укупна вредност пројекта:  25,000,000.00 0,00 0,00    

    Извори финансирања: 
 

       

    
● из текућих прихода 
буџета 

3,000,000.00 0,00 0,00 5.000.000 5.000.000  

    ● из кредита 0,00 0,00 0,00 0,00   

    ● из буџета Реп. Србије 4,000,000.00 0,00 0,00 4,000,000 4.000.000  

    ● из донација   
 

     

  

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ 
ИЗДАЦИ    

 
  

512 
 

Машине  и опрема 
   

   

  1 Опрема за саобраћај 
   

   

  2 Административна опрема 
   

   

  3 Остала опрема 
   

   

    
В. КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ    

 
  

451   

Капиталне субвенције 
јавним нефин. предуз. и 
организацијама 

   

 
  

  1 ЈП........................ 
   

   

    
Г. КАПИТАЛНИ 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ    
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НИВОИМА ВЛАСТИ 

463   
Капитални трансфери 
другим нивоима власти    

 
  

  1 Реконструкција...................... 
   

   

  2 Реконструкција...................... 
   

 
 

 
3 Набавка опреме................. 

   
 

 
 

Члан 6. 

У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 

износу од 721.716  (у 000 динара) динара и укупна пасива у износу од 721.716(у 000 динара) 

динара, као и ванбилансна актива     у укупном износу 2.450 (у 000 динара) и ванбилансна пасива у 

укупном износу од 2.450(у 000 динара 

АКТИВА: 

- нефинансијска имовина...............................451.483 (у 000 динара) 

- финансијска имовина.................................. .270.233(у 000 динара) 

дугорочна финансијска имовина................ .. 199.395(у 000 динара) 

краткорочни пласмани.................................     0(у 000 динара) 

краткорочна потраживања.......................... 2.132 (у 000 динара) 

АВР............................................................. 24.400 (у 000 динара) 

Новчана средства....................................... 44.306(у 000 динара) 

Свега:..................................................721.716(у 000 динара) 

 

ПАСИВА: 

- извори капитала............................................686.416 (у 000 динара) 

- дугорочне обавезе из пословања...............    11.002(у 000 динара) 

- обавезе по основу расхода за запослене          110(у 000 динара 

- обавезе из пословања.................................     4.958 (у 000 динара) 

- ПВР................................................................  2.143 (у 000 динара) 

- вишак прихода и примања........................  11,109 (у 000 динара) 

- вишак прихода из ранијих година                   5.978 (у 000 динара 

  Свега:..................................................721.716(у 000 динара) 

Члан. 7. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 
(Образац 2) утврђени су следећи износи, и то: 

 
 
                                                                                                               (у 000 динара) 



05.06.2019                              "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   9- страна 13 

 

О п и с 
Ред.бр. 

Обрасца 
2 

Износ 

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 

ОП 2001 255.051  

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

ОП 2131 251.568  

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр. 1 – 
ред.бр. 2) 

ОП 2346 3.483 

4. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр. 2 – 
ред.бр. 1) 

ОП 2347  

5. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања   
а) увећање за укључивање: 
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 
  који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 
  (ОП 2349); 
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
  нефинансијске имовине (ОП 2350); 
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за   
  покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351); 
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних 
  из кредита (ОП 2352); 
- износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и 
  издатака текуће године (ОП 2353). 
б) умањен за укључивање издатака: 
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
  нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355); 
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
  нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

10.163 
  
 
 
 
 
 

1.530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.067 

Вишак прихода и примања – суфицит (ОП 2357).  11.109 

 

Члан. 8. 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2018. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 0  (у 000 динара), 
укупни издаци у износу од 30.124 (у 000 динара) динара и мањак примања у износу од 30.124 (у 000 
динара) динара.  
ИЗВОРИ:  
- Примања од продаје основних средстава........                 0 (у 000 динара) 
- Примања од продаје фин. имовине...................                0 (у 000 динара) 
- Примања од задуживања...................................       0(у 000 динара) 
                  Свега:  0 (у 000 динара) 
ИЗДАЦИ: 
- изградња зграда и објеката............................  24.055 (у 000 динара) 
- машине и опрема............................................        1.225 (у 000 динара)  
- остала осн. средства.......................................         777 (у 000 динара) 
- набавка финансијске имовине и отпл. гл....            4.067 (у 000 динара) 
- набавка природне имовине...........................  0 (у 000 динара) 
   Свега:30.124 (у 000 динара) 
Мањак примања: 30.124 (у 000 динара). 
 

Члан 9. 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 

(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 255.051 (у 000) динара, укупни 
новчани одливи у износу од 255.635 (у 000) динара, мањак новчаних прилива у износу 584 (у 000 
динара и салдо готовине на дан 31.12.2018. године у износу од 44.308 (у 000) динара. 
- салдо готовине на почетку године.......    39.562(у 000 динара) 
- кориговани приливи...........................  260.381 (у 000 динара) 
- кориговани одливи..............................255.635 (у 000 динара) 
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- салдо готовине на крају године..........     44.308 (у 000 динара) 

 
Члан 10. 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 
(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 3.483(у 000) динара, између укупних прихода и 
примања у износу од 255.051(у 000) динара и укупних расхода и издатака у износу од 251. (у 000) 
динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града – општине, 
организација обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора, као и вишак (мањак) 
примања ------  и мањак од 584(у 000 динара)новчаних прилива 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 
- буџет ....................................................247.695 (у 000 динара) 
- остали извори...................................... 7.356(у 000 динара) 
                                                    Свега: 255.051(у 000 динара) 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 
- буџет.....................................................242.098 (у 000 динара) 
- остали извори......................................9.470 (у 000 динара) 
                                                    Свега: 251.568 (у 000 динара) 

  
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  
Члан 11. 

Завршни рачун буџета општине Лапово садржи: 
1) Биланс стања на дан 31.12.2018. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2018. до   31.12.2018. године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2018. 
до 31.12.2018. године; 
7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2018.години; 
8) Извештај о гаранцијама датим у току 2018.године; 
9) Преглед примљених донација и кредитима, домаћим и страних, као и  извршених отплата 
кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у 2018. 
години; 
10) Мишљење овлашћеног ревизора 
 

Члан 12. 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2018. годину и  Извештај о учинку програма 

корисника буџета општине за 2018. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, 
Управи за трезор, најкасније до 15.јуна 2019. године.   
 

Члан 13. 
Одлуку о завршном рачуну општине Лапово за 2018. годину ступа на снагу даном 

објављивања у службеном гласилу општине Лапово. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 400-13/19-I-04 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                Небојша Милетић, ср. 

 
82. 

На основу чл. 32. тач. 6., а у вези са чл. 45. и 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/14 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018),  

чл. 37. тач. 6. и чл. 57. ст. 2. Статута општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово“ бр. 

2/19) Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана  04.06.2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

Овом одлуком уређује се надлежност, састав и избор, организација и начин рада 

Општинског већа општине Лапово (у даљем тексту: Општинско веће) као и остваривање 

права, дужности и одговорности чланова Општинског већа. 

Члан 2. 

  Општинско веће: 

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

 Скупштине општине; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 

 општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

     Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим  

     општим  актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 

 грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима 

 из надлежности Општине; 

6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења 

 инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности 

 Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора 

 из изворне надлежности Општине; 

7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада  

   јавних предузећа чији је оснивач Општина; 

8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, 

 ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни 

 положај јавних предузећа; 

9.  предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег 

 интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

 Републике; 

12. поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

13. поставља Општинског правобраниоца; 

14. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране 

      Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у 

      делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, 

      доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица 

      опште намене; 

15. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

      ситуацијама и План заштите од удеса; 

16. образује жалбену комисију; 

17. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

      надлежности; 

18. информише јавност о свом раду;  

19. доноси пословник о раду на предлог Председника Општине; 

20. врши и друге послове, у складу са законом. 
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Члан 3. 

У обављању својих надлежности Општинско веће колективно ради и одлучује. 

Општинско веће одговара за свој рад Скупштини општине и дужно је да редовно 

извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање 

једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. 

Члан 4. 

 У вршењу својих права и дужности, Општинско веће сарађује са органима општине 

и Општинском управом, као и са јавним предузећима и установама чији је општина 

оснивач,   и другим организацијама и заједницама. 

Члан 5. 

 Средства  за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету општине. 

 

2. САСТАВ И ИЗБОР, ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

 ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 6. 

Општинско веће има 7 чланова, у које по функцији улазе Председник општине као 

Председник општинског већа и Заменик председника општине. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника 

Општине. 

Када одлучује о избору Председника Општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору Заменика председника Општине и чланова Општинског 

већа. 

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду  у Општини, а одлуку о томе 

доноси Скупштина на предлог Председника општине. 

 

Члан 7. 

            Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници. 

            Одборнику који је изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Члан 8. 

            Чланови Општинског већа постављају се за следећа подручја, односно области: 

1) привредна делатност, урбанизам, путеви и инфраструктура 

2) пољопривреда и заштита животне средине, 

3) угоститељство, туризам, култура и јавни ред, 

4) буџет и финансије, 

5) социјална заштита, друштвена брига о деци, спорт, омладина и образовање, 

           Решење о задужењу изабраних чланова Општинског већа доноси Председник 

општине, а о задужењима чланова Општинског већа се обавештава Скупштина на првој 

наредној седници. 

           Члан Општинског већа, у обављању послова из става 1. овог члана, може да покреће 

иницијативе, издаје упутства, правце и начин решавања конкретне ситуације, о чему 

подноси извештај Опшинском већу. 

           Члан Општинског већа има право и дужност да тражи обавештења и информације 

од надлежних органа, служби, предузећа, привредних друштава и установа чији је оснивач 

Општина, а које су од значаја за обављање послова из делокруга свог задужења.           

 

Члан 9. 

             Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 
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             Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити 

разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог Председника општине или 

најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.   

              Председник Општине, Заменик председника Општине или члан Општинског већа 

могу поднети оставку, о којој Председник Скупштине општине обавештава одборнике на 

почетку прве наредне седнице Скупштине општине и констатује престанак мандата због 

поднете оставке. 

 Разрешењем, односно оставком Председника општине престаје мандат Заменика 

председника Општине и Општинског већа. 

Члан 10. 

                  Председник Општине, Заменик председника Општине  или члан Општинског 

већ који су разрешени или поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до 

избора новог председника Општине, Заменика председника Општине или члана 

Општинског већа. 

               Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине 

и Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 

дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова 

привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 

 

3.  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

Члан 11. 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног 

броја његових чланова. 

Организација, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад 

Општинског већа, детаљније се уређују његовим Пословником, у складу са законом и 

статутом. 

Члан 12. 

Председник општине сазива седнице Општинског већа по сопственој иницијативи 

ии на захтев најмање једне трећине чланова Општинског већа и води његове седнице. 

 

Члан 13. 

              Дневни ред седнице Општинског већа предлаже Председник општине, а утврђује 

Општинско веће.  

Члан 14. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или 

статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. 

Општинско веће већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа: 

1. утврђује предлог статута Општине, 

2. утврђује предлог одлуке о буџету Општине, 

3. доноси одлуку о привременом финансирању општине, 

4. поставља начелника Општинске управе, 

5. поставља Општинског правобраниоца, 

6. утврђује предлог одлуке о организацији Општинске управе, 

7. доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, 

посебних органа, служби и организација, 

8. доноси Пословник о раду Општинског већа. 

Члан 15. 

                  Гласање на седници Општинског већа је јавно, дизањем руку. 

                  О раду седница Општинског већа води се записник који потписује Председник 

општине и записничар. 
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Члан 16. 

              На седнице Општинског већа могу бити позвана постављена лица у Општинској 

управи, представници јавних предузећа и установа, месних заједница и других органа, 

стручњаци у појединим областима, зависно од питања која се разматрају и када својим 

предлозима могу допринети решавању појединих питањаиз надлежности Општинског већа 

и Председника општине. 

Члан 17. 

                Општинско веће у вршењу својих послова, из своје надлежности, доноси: 

пословник, одлуке,  упутства, решења, закључке, правилнике и друга акта у складу са 

законом, статутом, овом одлуком и пословником о раду Општинског већа. 

Члан 18. 

            Стручне, нормативно-правне, административно-техничке и друге послове за 

потребе Општинског већа обавља стручна служба за Скупштинске послове, као 

јединствена  целина. 

4.  ОДНОСИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ И ДРУГИХ ОРГАНА 

 

Члан 19. 

            У вршењу послова из своје надлежности, Општинско веће остварује сталну сарадњу 

са Скупштином општине, Председником општине, Општинском  управом и другим 

субјектима. 

Члан 20. 

          Однос Општинског већа према Општинској управи, њеним службама и одељењима  

заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, статутом Општине, одлукама 

Скупштине општине и другим актима. 

           Општинско веће, у оквиру својих надлежности, може наложити Општинској управи 

и посебним службама, да у одређеном року припреме анализу, информацију или извештај 

са одговарајућим предлозима, донесу одређени акт или предузму радње за које су 

надлежне. 

Члан 21. 

            У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће поништава или 

укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим 

општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине. 

            Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других 

предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о 

појединим правима грађана, правних лица или других странака, као и између општинских 

управа за поједине области. 

Члан 22. 

               Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и 

обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга 

општине. 

               Приликом решавања  у другом степену на седницама Општинског већа обавезно 

присуствује начелник општинске управе или друго овлашћено лице. 

 

Члан 23. 
 

Општинска управа подноси Општинском већу извештај о свом раду када то 

Општинско веће захтева, а најмање једнапут годишње. 

Ако Општинско веће не прихвати извештај у целини или његовом поједином делу, 

Председнику општине може дати предлог за разрешење начелника Општинске управе, 

односно предлог начелнику Општинске управе да разреши руководиоца организационе 

јединице на коју се део извештаја односи. 
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 5.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

           Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о Општинском већу 

број 020-70/12-I-04 од 22.06.2012. године, објављена у „Службеном гласнику општине 

Лапово“, бр. 8/12. 

Члан 25. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                               Број : 020-118/19-I-04 

                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Небојша Милетић,ср. 

83. 

На основу члана 32. тач. 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007 и 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и чл. 92-97. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,  број 2/19), Скупштина општине 

Лапово, на седници одржаној  дана 04.06.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет одлуке 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак организовања, спровођење и 

трајање јавне расправе у поступку доношења прописа и других oпштих аката, односно 

планских докумената из надлежности општине Лапово (у даљем тексту: Општина). 

Појам јавне расправе 
Члан 2. 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у 

поступку припреме одређеног акта.  

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог акта у 

припреми), ако овом одлуком није другачије предвиђено, а може се спровести и раније на 

предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне 

расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у 

јавној расправи у писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних 

органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, 

представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања  (у даљем 

тексту: отворени састанак). 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима Општине 

обезбеди учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту Општине, а изузетно се може 

организовати и ван седишта, на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 

нацрта акта који је предмет јавне расправе. 
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О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за 

целу територију Општине, а у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса 

за грађане са дела територије или за одређену категорију грађана, јавна расправа се може 

организовати само за тај део, односно у оквиру  те категорије грађана. 

Време трајања јавне расправе 
Члан 3. 

Јавна расправа траје најмање 15, а највише 30 дана. 

Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено организовање и 

спровођење. 

Објављивање отпочињања рада на припреми прописа  
Члан 4.  

Орган Општине надлежан за припрему прописа дужан је да на интернет 

презентацији Општине и на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на 

припреми прописа који доноси Скупштина Општине. 

Обавештење из става 1. овог члана, објављује се у року од 7 дана од дана почетка 

израде тог прописа. 

 

Врсте јавних расправа 
  

Члан 5. 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, 

односно предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна расправа). 

Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку 

припреме аката утврђених овом одлуком у складу са законом, односно Статутом. 

Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се може спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности Скупштине Општине, под условима и по 

поступку предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом. 

 

II. ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА 

 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 
Члан 6. 

 

Јавна расправа обавезно се организује и спроводи: 

1) у поступку припреме Статута Општине; 

2) у поступку припреме буџетa Општине (у делу планирања инвестиција);  

3) у поступку припреме стратешких планова развоја;  

4) у поступку припреме докумената јавних политика Општине; 

5) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

6) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

7) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом Општине. 

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе 
Члан 7. 

Обавезну јавну расправу организује и спроводи Општинско веће, на начин и у 

време које предложи орган, односно радно тело скупштине надлежно за утврђивање, 

односно за припрему нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом 

одлуком за јавну расправу о нацрту општег акта, ако овом одлуком није другачије 

предвиђено. 

1.  Јавна расправа у поступку припреме Статута Општине 
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Јавна расправа о нацрту статута,  односно одлуке о промени статута 
Члан 8. 

У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавна расправа се 

спроводи о нацрту Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута. 

Радно тело скупштине Општине надлежно за припрему нацрта Статута, односно 

нацрта одлуке о промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове одлуке објави 

и образложење Статута. 

Када се не мора спровести јавна расправа 
Члан 9. 

Ако се промена Статута предлаже само ради усклађивања са законом које се врши 

путем преузимања прецизних законских решења, Скупштина Општине може актом о 

приступању промени Статута одлучити да се јавна расправа не споведе, ако законом није 

другачије предвиђено. 

2. Јавна расправа у поступку припреме буџета Општине 
 

Када се спроводи јавна расправа 
Члан 10. 

У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи о: 

1) нацрту плана јавних инвестиција и  

2) нацрту одлуке о буџету. 

 

Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 
Члан 11. 

Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу 

закона и другог прописа којим се уређује поступак припреме буџета, може одлучити да о 

предлозима идеја за капиталне пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем 

јавне анкете, односно другог облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана објављују 

се и информације о резултатима консултација уколико су претходно спроведене у складу 

са ставом 1. овог члана.  

 Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог 

финансијског плана и ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник буџета, 

односно орган надлежан за финансије и општинско веће, водиће рачуна о предлозима и 

сугестијама датим у јавној расправи. 

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 
Члан 12.  

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету Општине спроводи се по прописима 

којима се уређује буџетски систем. 

3. Јавна расправа у поступку припреме планских докумената   

Када се спроводи јавна расправа 
Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 

1) Плана развоја Општине, 

2) Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план). 

Јавна расправа у припреми Плана развоја 
Члан 14. 

Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине спроводи се по поступку 

прописаном посебном одлуком Скупштине Општине  којом се ближе одређује садржина и 

поступак доношења Плана развоја у складу са прописом Владе Републике Србије којим се 

утврђују обавезни елементи плана развоја. 
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Објављивање отпочињања рада на документу јавне политике 
Члан 15. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да на интернет 

презентацији Општине, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отпочео 

рад на припреми документа јавне политике који доноси Скупштина Општине, у року од 

седам радних дана од дана почетка израде тог документа. 

Консултације у припреми докумената јавне политике 
Члан 16. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да омогући 

учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација које 

спроводи током израде документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе 

ефеката, користећи примерену технику консултација (фокус група, округли сто, 

полуструктурирани интервју, панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у складу са 

законом који уређује плански систем и подзаконским актом којим се уређује управљање 

јавним политикама (у даљем тексту: Уредба). 

Орган из става 1 овог члана информише учеснике консултација о резултатима 

спроведених консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису 

прихваћене и дужан је да информације о резултатима консултација спроведених у свим 

фазама израде документа јавне политике објави на интернет презентацији Општине 

најкасније у року од 15  дана од дана завршетка консултација. 

Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке 

о консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се 

расправљало током консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који су 

узети у разматрање и онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово 

неприхватање.  

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које 

спроводи током израде документа јавних политика, донети одлуку да у радну групу за 

израду тог документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и 

циљних група. 

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 
Члан 17. 

Општинско веће је дужно да пре подношења Скупштини Општине на разматрање и 

усвајање документа јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о документу 

јавне политике, осим у случајевима одређеним Уредбом. 

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној 

расправи са програмом јавне расправе, на интернет презентацији Општине. 

Јавни позив обавезно садржи:  

1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште);  

2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

3) област планирања и спровођења јавних политка; 

4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог 

документа јавне политике. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 

1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

2) рок за спровођење јавне расправе; 

3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе 

(одржавање округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.); 

4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 
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Јавна расправа траје најмање 15, а највише 30 дана, а рок за достављање 

иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи 

најмање 7 дана од дана објављивања јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно 

се објављује и информација о резултатима консултација из члана 16. ове одлуке 

спроведених до почетка јавне расправе.  

Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и 

извештај о спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и закона који уређује плански 

систем.  

Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне 

политике 

Члан 18. 

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на 

интернет презентацији општине, најкасније петог радног дана пре подношења Скупштини 

Општине на разматрање и усвајање документа јавне политике. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о: 

- времену и месту одржавања јавне расправе; 

- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде; 

- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање 

тих циљева, као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања 

показатеља учинка јавних политика, односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако 

нису, из којих разлога то није учињено.  

Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне 

политике који се подноси Скупштини Општине на усвајање. 

 

Ажурирање и објављивање предлога документа јавне политике 

Члан 19. 

 

Општинско веће је дужно да по окончању јавне расправе ажурира предлог 

документa јавне политике и налазе спроведене анализе ефеката у складу са резултатима те 

расправе и да ажурирану верзију тог документа објави на интерент презентацији општине, 

најкасније седмог радног дана пре подношења документа Скупштини Општине на 

разматрање и усвајање. 

 

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

Када се спроводи јавна расправа 
Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о 

нацртима: 

- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,  

- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такса и 

накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и 

утврђивање нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа изузетно се може 

спроводити истовремено са нацртом одлуке о буџету. 
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5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких 

планова 
 

Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 
Члан 21. 

У поступку припреме просторних и урбанистичких планова из надлежности 

Општине, јавна расправа се спроводи у складу са законом, којим је уређена област 

планирања и изградње. 

III. ФАКУЛТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА 

 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 
Члан 22. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине Општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне 

трећине одборника или предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора 

бити образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, 

односно предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника 

којима се посебан позив доставља, назначење времена и начина одржавања јавне расправе 

и друге податке значајне за одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуноважан ако га својим 

потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 4. овог члана, 

спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.  

Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за 

спровођење факултативне јавне расправе 
Члан 23. 

Надлежно радно тело у чијем су делокругу питања која се уређују општим актом, 

одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из члана 24. ове одлуке, у року 

од 7 дана од дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење 

јавне расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин 

уређују односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа 

решења или статус и права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, односно предлог из става 1. овог 

члана, Општинско веће је дужно да организује јавну расправу, по правилу, на начин и у 

време које је у тим поднесцима предложено.  

IV. ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О 

НАЦРТУ ОПШТЕГ АКТА 

 

Орган надлежан за организовање 

јавне расправе 

Члан 24. 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин 

спровођења, место и време спровођења јавне расправе. 

Покретање поступка јавне расправе 
Члан 25. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој 

јавности, за учешће у јавној расправи. 
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Општинско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи 

одређеним појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за које 

сматра да су заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији 

Општине и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује акт Општинског већа о спровођења јавне 

расправе, програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне 

расправе са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка одржавања јавне расправе на 

може проћи мање од три дана. 

Садржина програма јавне расправе 
Члан 26. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

- податке о нацрту акта о коме се спроводи јавна расправа, 

- рок за спровођење јавне расправе, 

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима 

јавне расправе о предложеним решењима, а нарочито информација о проблему 

који треба да се реши тим прописом, односно о стању у области за коју се 

пропис доноси, 

- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, 

трибина, презентација и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и о 

лицу задуженом за управљање тим активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској 

форми и 

- друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на предлог органа надлежног за 

припрему општег акта који је предмет јавне расправе. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи 
Члан 27. 

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о: 

- акту о коме је спроведена јавна расправа, 

- месту и времену одржане јавне расправе, 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, 

трибине, презентације и слично), 

- овлашћеним представницима органа Општине који су учествовали на јавној 

расправи, 

- броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем 

разлога због којих нису прихваћени. 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и 

на други погодан начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 
Члан 28. 
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Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима 

датим у јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта који се 

подноси доносиоцу акта на усвајање. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Одложена примена појединих одредаба 
Члан 29. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних 

инвестиција (члан 11. ове одлуке), примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету за 

2020. годину. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме 

докумената јавне политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом првих измена и допуна 

тих докумената. 

Ступање на снагу 
Члан 30. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                               Број : 020-119/19-I-04 

                ПРЕДСЕДНИК    

                                                                                                                  Небојша Милетић, ср. 

84. 

На основу члана 38. став 2. и члана 45. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), чланова 2.- 4. и  члана 33.  Одлуке о начину и поступку избора и именовања 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово („Службени гласник  

општине Лапово“ бр. 7/17)  и члана 37. тачка 11. Статута општине Лапово, („Службени 

гласник  општине Лапово“ бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 

дана   04.06.2019. године,  донела је  

О Д Л У К У  

о спровођењу поновног јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа ''Морава'' Лапово 

 

1. Расписује се поновни јавни конкурс за спровођење поступка за избор и именовање 

директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Морава“ Лапово. 

 

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово ( у даљем тексту: Комисија) 

образована Решењем Скупштине општине Лапово („Службени гласник  општине Лапово“ 

бр. 3/19), на основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног 

стамбеног предузећа ''Морава'' Лапово у складу са Законом о јавним 

предузећима(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/16) и Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа ( ''Службени гласник Републике Србије'', број 

65/16).  

 

3. Огласом о поновном јавном конкурсу , који је саставни део ове одлуке, наведени су 

услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима и Статутом 

предузећа.  

 



05.06.2019                              "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   9- страна 27 

 

4. Оглас о поновном јавном конкурсу објавиће се у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', ''Службеном гласнику општине Лапово'', једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине 

Лапово, у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке.  

 

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-120/19-I-04    

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                   Небојша Милетић,ср.  

 

85. 

На основу члана 27. став 10. и чл.29 ст.4 Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16 –др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. и члана 3. став 2-4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр.16/18), чл. 15-16. Одлуке о 

надлежностима у поступку прибављања и располагањима стварима у јавној својини 

општине Лапово („Сл. Гласник општине Лапово“ 9/18) и члана 37. тач. 36. Статута 

општине Лапово („Сл. Гласник општине Лапово“, бр.2/19) Скупштина општине Лапово, на 

седници одржаној дана    04.06.2019. године, донела je 

 

О Д Л У К У 

о отуђењу кп.бр. 7325/9  из јавне својине општине Лапово  

непосредном погодбом 

 

I    Отуђује се непокретност непосредном погодбом, из јавне својине општине Лапово, и то 

катастарска парцела бр. 7325/9  уписане у ЛН бр.9802 КО Лапово, грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја, у површини од 0.00,03 ха,  Слободану Голубовићу из Лапова, 

Ул. Војводе Радомира Путника бр. 3, у износу од 12,71 евра по ару, односно 38,14 еура за 

укупну површину која је предмет ове куповине, у динарској противвредности обрачунатој 

по средњем курсу НБС на дан исплате. 

 

II  Овлашћује се Председник општине Лапово, Бобан Миличић, да са купцем 

непокретности из поглавља I ове Одлуке закључи уговор о отуђењу непокретности из јавне 

својине општине Лапово непосредном погодбом. 

 

III   Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                                Број: 020-121 /19-I-04    

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Небојша Милетић,ср. 

86. 

                        На основу члана 27. став 10., члана 28. став 2. и члана 39. Закон о јавној 

својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/2013, 105/14, 104/16-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и др.закон и 47/2018) и члана 37. тачка 

6. Статута Општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина 

општине Лапово на седници одржаној  04.06.2019. године, донела је: 
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Одлуку о измени одлуке 

о надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини 

општине Лапово 

 

            Члан 1. 

 У Одлуци о надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у 

јавној својини општине Лапово број 020-142/18-I-04 од 23.07.2018. године, у члану 23. 

речи „Републички јавни правобранилац-одељење у Крагујевцу“ замењују се речима „лице 

које обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Лапово“. 
 

Члан 2. 

У свему осталом одредбе Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и 

располагања стварима у јавној својини општине Лапово број 020-142/18-I-04 од 23.07.2018. 

године остају непромењене. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-122/19-I-04 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

       Небојша Милетић,ср. 

87. 

На основу члана 78. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр 72/2009, 13/16 и 30/16-

испр.), члана 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14 и др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. тачка 10. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници 

одржаној дана  04.06.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду са Финансијским извештајем за 2018. 

годину Општинске библиотеке „Слово“ Лапово, који је Управни одбор библиотеке усвојио 

на седници одржаној дана 25. априла 2019. године. 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. ст. 1. тач. 8. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-др.закон и 

47/2018) и члану 37. тачка 10. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр. 2/19) да Скупштина општине оснива установе и организације у области 

предшколског образовања, васпитања, основног образовања, културе, социјалне 

заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и 

туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о мрежи јавних 

предшколских установа и јавних основних школа на територији општине  на основу 

критеријума које утврди Влада, као и у члану 78. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр 

72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) којим је прописано да су установе културе и други субјекти у 

култури који се финансирају или суфинансирају из буџета јединице локалне самоуправе, 

дужне, да поднесу извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и доставе 

доказе о наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио средства за 

финансирање њихових програма и пројеката. 
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            Законом о култури (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чланом 

44. став 1. тачка 8. утврђена је надлежност управног одбора установе да усваја годишњи 

извештај о раду и пословању.     

            У складу са тим, Управни одбор библиотеке је на седници одржаној дана 25. априла 

2019. године усвојио Финансијски извештај за 2018. годину. 
Имајући у виду да је Финансијски извештај за 2018. годину Општинске библиотеке „Слово“ 

Лапово донет у складу са законом и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у 
диспозитиву . 

                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број : 020-123/19-I-04 

         

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Небојша Милетић,ср.  

88. 

На основу члана 37. тачка 10.  Статута Општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, бр. 2/19) и чл. 7. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља 

Лапово(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 7/06 и 4/11), Скупштина Општине 

Лапово, на седници одржаној дана  04.06.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на План прихода и расхода Дома здравља Лапово,  који се 

финансирају из буџета општине Лапово за 2019. годину, који је Управни одбор установе 

усвојио на седници одржаној дана 19. јануара 2019. године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у  члану 7. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово(„Службени гласник Општине 

Лапово“ бр. 7/06 и 4/11)  који предвиђа да  Програм рада и развоја установе разматра 

оснивач, односно Скупштина општине Лапово,  као и у члану 37. тачка 10. Статута 

општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да 

Скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши 

надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор Дома здравља Лапово је, у складу са чланом 15. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово, чл. 26. Статута  Дома здравља 

Лапово и чл. 23. Пословника о раду Управног одбора Дома здравља Лапово бр.896/6 од 

09.09.2015. године, на седници одржаној дана 19. јануара 2019. године усвојио План 

прихода и расхода који се финансирају из буџета општине Лапово за 2019. годину Дома 

здравља Лапово.                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                       Број :020-124/19-I-04  

                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић ,ср. 

89. 

На основу члана 37. тачка 53.  Статута Општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, бр. 2/19) и чл. 7. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља 

Лапово(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 7/06 и 4/11), Скупштина Општине 

Лапово, на седници одржаној дана 04.06.2019. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс бр. 1 Плана прихода и расхода Дома здравља 

Лапово,  који се финансирају из буџета општине Лапово за 2019. годину, који је Управни 

одбор установе усвојио на седници одржаној дана 14. марта 2019. године. 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у  члану 7. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово(„Службени гласник Општине 

Лапово“ бр. 7/06 и 4/11)  који предвиђа да  Програм рада и развоја установе разматра 

оснивач, односно Скупштина општине Лапово,  као и у члану 37. тачка 10. Статута 

општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да 

Скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши 

надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор Дома здравља Лапово је, у складу са чланом 15. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово, чл. 26. Статута  Дома здравља 

Лапово и чл. 23. Пословника о раду Управног одбора Дома здравља Лапово бр.896/6 од 

09.09.2015. године, на седници одржаној дана 14. марта 2019. године усвојио План прихода 

и расхода који се финансирају из буџета општине Лапово за 2019. годину Дома здравља 

Лапово.                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                       Број :020-125/19-I-04  

                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић,ср.  

90. 

На основу члана 8. Одлуке оснивању установе за децу предшколског узраста (Општински 

службени гласник бр. 8/92 и Сл.гласник општине Лапово бр. 2/05 и 2/11), члана  32. став 1. 

тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 84/13-др.закон и 

101/16-др. закон и 47/2018) и члана 37. тачка 62. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина Општине Лапово на седници одржаној 

дана 04.06.2019. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ сагласност на годишњи обрачун-завршни рачун за 2018. годину- 

Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово. 

 

Члан 2. 

      Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 9. Одлуке оснивању 

установе за децу предшколског узраста („Општински службени гласник“ бр.8/92 и 

„Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/05 и 2/11) којим је прописано да Скупштина 

општине Лапово даје сагласност на годишњи извештај о раду и остваривању делатности 

установе и члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07, 84/13- др.закон и 101/16-др. закон и 47/2018) и  члану 37. тачка 62. Статута 

општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да 
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Скупштина општина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, 

установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.  

                  Управни одбор Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово 

је, у складу са чланом 119 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и чланом 36. став 1. тачка 5. Статута 

установе,  на седници одржаној дана 12. марта 2019. године донео одлуку о усвајању 

Годишњег обрачуна-завршног рачуна за 2018. годину Установе за децу предшколског 

узраста „Наша младост“ Лапово. 

                Имајући у виду да је Годишњи обрачун-завршног рачуна за 2018. годину 

Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово донет у складу са законом 

и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у диспозитиву . 

                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                  Број:020-126/19-I-04       

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                Небојша Милетић, ср.  

91. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14- и др.закон и 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 37. тачка 10. 

Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), у вези члана 

145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018 и 31/2019), а сагласно одредбама Закона о јавној својини („Сл.гласник 

РС“ бр.72/11, 88/2013, 105/14, 104/16-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Скупштина 

Општине Лапово на седници одржаној дана  04.06.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ОДБИЈА СЕ захтев за давање сагласности Установи за децу предшколског узраста 

„Наша младост“ за подношење и предузимање свих правних радњи које се односе на 

прикупљање документације и комуникације са надлежним институцијама поводом 

Пројекта санације конструкције дела зграде вртића „Наша младост“ у Лапову. 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број 020-127/19-I-04 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Небојша Милетић,ср.  

92. 

На основу чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон i 47/18)  и чл. 37. тач.62 („Сл.гласник општине 

Лапово“ бр.  2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 04.06.2019. године, 

донела је     

О  Д  Л  У К  У 

Члан 1. 

 ДАЈЕ  СЕ сагласност на Финансијски извештај Основне школе „Светозар 

Марковић“ из Лапова, за 2018. годину, који је Школски одбор  усвојио на седници 

одржаној дана 22.02.2019. године.   
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Члан 2. 

            Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                                                
               Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 84/13- др.закон и 

101/16-др. закон и 47/2018) и  члану 37. тачка 62. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да Скупштина општина разматра и 

усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији 

је оснивач или већински власник општина.  

                  Управни одбор Основне школе „Светозар Марковић“ из Лапова је, у складу са 

чланом 47. Статута Основне школе „Светозар Марковић“ из Лапова,  на седници одржаној 

дана 22.02.2019. године донео одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину. 

                Имајући у виду да је Финансијски извештај за 2018. годину Основне школе 

„Светозар Марковић“ из Лапова донет у складу са законом и циљевима оснивања 

установе, доноси се одлука као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-128/19-I-04                     

                                                                                                

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                   Небојша Милетић, ср.  

93. 

На основу члана 119. и члана 189. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019), чл. 32.став 1. 

тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 

101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 37. тачка 10. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина Општине Лапово на седници одржаној 

дана 04.06.2019. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Основне школе „Светозар 

Марковић“ из Лапова за 2019. годину, који је Школски одбор усвојио на седници одржаној 

дана 22.02.2019.године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон 

и 47/2018 )  и  члану 37. тачка 10. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да Скупштина општина оснива установе и 

организације у оснива установе и организације у области предшколског образовања, 

васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање и доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних 

школа на територији општине      на основу критеријума које утврди Влада.  

                  Школски одбор Основне школе „Светозар Марковић“ из Лапова је, у складу са 

чланом 47. Статута,  на седници одржаној 22.02.2019. године усвојио Финансијски план  

Основне школе„Светозар Марковић“ из Лапова за 2019. годину.  
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                 Имајући у виду да је Финансијски план Основне школе „Светозар Марковић“ 

Лапово за 2019. годину донет у складу са законом и циљевима оснивања установе, доноси 

се одлука као у диспозитиву .                 

                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                         Број :020-129/19-I-04        

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Небојша Милетић,ср.  

94. 

На основу чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16 и 47/18) и чл. 37. тачка 62. Статута општине Лапово („Сл.гласник 

Општине Лапово“ бр.  2/19), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној дана 

04.06.2019. године, донела је                                              

О  Д  Л  У К  У 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај Средње школе у Лапову за 2018. 

годину, који је Школски одбор Средње школе у Лапову усвојио дана 27.02.2019.године.     

Члан 2. 

            Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

Образложење 

              

               Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 84/13- др.закон и 

101/16-др. закон и 47/2018) и  члану 37. тачка 62. Статута општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да Скупштина општина разматра и 

усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији  

је оснивач или већински власник општина.  

                  Управни одбор Средње школе Лапово је, у складу са чланом 119 став 1. тачка 5. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 

27/2018- др. закони и 10/2019) и чланом 2. став 2. Пословника о раду Школског одбора,  на 

седници одржаној дана 27.02.2019. године донео одлуку о усвајању Финансијског 

извештаја за 2018. годину. 

                Имајући у виду да је Финансијски извештај за 2018. годину Средње школе 

Лапово донет у складу са законом и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у 

диспозитиву . 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-130/19-I-04 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                               

  Небојша Милетић,ср. 

95. 

На основу члана 119. и члана 189. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019), чл. 32.став 1. 

тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 

101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 37. тачка 10. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина Општине Лапово на седници одржаној 

дана 04.06.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Средње школе у Лапову за  2019. 

годину, који је Школски одбор донео на седници одржаној дана 17. јануара 2019.године. 
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Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                                  Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 

8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-

др.закон и 47/2018 )  и  члану 37. тачка 10. Статута општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“ бр. 2/19) којим  је прописано да Скупштина општина оснива установе и 

организације у оснива установе и организације у области предшколског образовања, 

васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање и доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних 

школа на територији општине      на основу критеријума које утврди Влада..  

                  Школски одбор Средње школе у Лапову је на седници одржаној 17. јануара 

2019. године донео Финансијски план Средње школе у Лапову за 2019. годину. 

                  Имајући у виду да је Финансијски план Средње школе у Лапову за 2019. годину 

донет у складу са законом и циљевима оснивања установе, доноси се одлука као у 

диспозитиву . 

                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                Број :020-131/19-I-04       

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Небојша Милетић,ср.  

96. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 26. став 3.  Одлуке 

о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са 

Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16)  и члана 37. 

тачка 9. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ број 2/19), на 

седници одржаној дана  04.06.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово за 2019.годину 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Морава“ Лапово за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „Морава“ Лапово усвојио на седници одржаној дана 27. децембра 

2018. године.  

Члан 2. 

 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.  

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово за 2019. годину 

садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 15/16), члану 26. став 3.. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени 

гласник општине Лапово бр.13/16) и члану 37. тачка 9. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ број 2/19) којима је прописано да оснивач, односно 

Скупштина општине Лапово даје сагласност на годишњи програм пословања јавних 

предузећа чији је оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.  
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Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово, на 

седници одржаној 27. децембра 2018. године донео је Одлуку  број 2743 о доношењу 

Годишњег програма пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово 

за 2019. годину. 

Имајући у виду да је Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Морава“ Лапово за 2019. годину донет у складу са законом и циљевима 

оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-132/19-I-04 

                ПРЕДСЕДНИК       

                                                                                                        Небојша Милетић ,ср. 

97. 

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон i 47/2018) и члана 37. тачка 16.  и 

члана 65. став 3. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр. 2/19), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана  04.06.2019. године доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I  Престаје функција члана Општинског већа општине Лапово, Николи Петровићу из 

Лапова, због поднете оставке, са 31. мајем 2019. године, као даном подношења оставке. 

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

                                                 О б р а з л о ж е њ е 

  

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. тачка 12. Закона о 

локаној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/2018) и члана 37. тачка 16. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине 

Лапово», бр.2/19), којима је утврђено да Скупштина општине да бира и разрешава 

председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника 

општине и чланове општинског већа.Чланом 65. став 3. Статута предвиђено је да о 

поднетој оставци Председника општине или члана Општинског већа, Председник 

Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине 

општине и констатује престанак мандата због поднете оставке. 

Никола Петровић је на 62. седници Општинског већа, дана 31.05.2019. године, 

поднео писмену оставку на функцију члана Општинског већа. 

Обзиром да је Николић Петровић поднео усмену оставку на функцију члана 

Општинског већа, Скупштина не спроводи поступак разрешења тајним гласањем, већ само 

утврђује престанак функције Николи Петровићу као члану Општинског већа. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-134/19-I-04                                                                                  

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

                                                                                                           Небојша Милетић,ср. 
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98. 

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», 

бр. 129/07 и 83/14 и др. закон и 101/16- др. закон и 47/2018), члана 37. тачка 12. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19), члана 41. став 3. и 4. 

Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.)  и члана 10. 

Одлуке о оснивању Центра за културу „Стефан Немања“ Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“ бр.15/92, 3/05 и 2/11) Скупштина општине Лапово на седници одржаној 

дана 04.06.2019. године, донела је 

 

  О  Д  Л  У  К  У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

КТЦ «СТЕФАН НЕМАЊА»  

ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

           РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору КТЦ „Стефан Немања“ 

Лапово члан именован  из  реда оснивача: 

  

-  Драган Станојевић из Лапова, ул. Милосава Лаповца бр. 49- председник,  

 

Члан 2. 

 За члана Управног одбора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово из реда оснивача 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 

- Јелена Стојановић из Лапова, ул. Његошева бр. 2- председник . 

 

Члан 3. 

  Права и дужности чланова Управног одбора утврђени су Статутом КТЦ „Стефан 

Немања“ Лапово. 

Члан 4. 

              Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-135/19-I-04                                   

                              

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Небојша Милетић ,ср. 

99. 

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», 

бр. 129/07 и 83/14 и др. закон и 101/16- др. закон и 47/2018), члана 37. тачка 12. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19), члана 41. став 3. и 4. 

Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.)  и члана 10. 

Одлуке о оснивању Центра за културу „Стефан Немања“ Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“ бр.15/92, 3/05 и 2/11) Скупштина општине Лапово на седници одржаној 

дана 04.06.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

КТЦ «СТЕФАН НЕМАЊА» ЛАПОВО 

                                                                      

Члан 1. 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Надзорног одбора КТЦ-а „Стефан Немања“  

Лапово именовани испред јединице локалне самоуправе: 
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                     Ема Петровић из Лапова, ул. Српских Ослободилаца бр.8- председник 

И 

 Марија Недељковић из Лапова, ул. Хајдук Вељкова бр.13 

                                                                        Члан 2. 

  За чланове Надзорног одбора КТЦ-а «Стефан Немања» Лапово испред 

јединице локалне самоуправе ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

                             Драган Станојевић из Лапова, ул. Милосава Лаповца бр.49. – 

председник 

И 

Светлана Јовановић из Лапова, ул. Кнеза Михаила бр.30 

 

Члан 3. 

  Права и дужности чланова Надзорног одбора утврђени су Статутом  КТЦ 

„Стефан Немања“ Лапово. 

                                                                       Члан 4. 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-136/19-I-04                                   

                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             Небојша Милетић,ср.                                                                   

100. 
На основу члана 27. став 10. и чл.29 ст.4 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 – др.закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. и 

члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и  поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/2018) и члана 37. тачка 

36. Статута општине Лапово („Сл. Гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина општине 

Лапово, на седници одржаној дана  04.06.2019. године, донела je 
 

О Д Л У К У o измени одлуке 

о приступању прибављања кп.бр.7827 и 7828 и 7829 у јавну својину општине Лапово  

непосредном погодбом 

 

            Члан 1. 

 У Одлуци о приступању прибављања кп.бр.7827 и 7828 и 7829 у јавну својину општине 

Лапово непосредном погодбом број 020-93/19-I-04 од 21.05.2019. године, у члану IV тачка 1. 

речи „Ивана Кнежевић-председник“ замењују се речима „Драгана Спасић-председник“. 
 

Члан 2. 

У свему осталом одредбе Одлуке o измени одлуке о приступању прибављања кп.бр.7827 

и 7828 и 7829 у јавну својину општине Лапово непосредном погодбом број 020-93/19-I-04 од 

21.05.2019. године остају непромењене. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-137/19-I-04 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

       Небојша Милетић,ср. 
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101.                                                                                                            
 На основу члана 43. и 48. ст.1 Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", 

број 129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Општине Лапово,  на 

седници одржаној  23. априла  2019. године,  донела  је 

О  Д  Л  У  К  У 

О додели мандата одборника ради попуне упражњеног одборничког места у 

Скупштини општине Лапово  

       1. Мандат одборника Скупштине општине Лапово додељује се следећем 

кандидату: 

Са Изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ  – СРБИЈА ПОБЕЂ УЈЕ 

Ред. 
број 

Ред. 
број на 

изборној 
листи 

Име и презиме 
Година  
рођења  

Занимање Пребивалиште 

1. 16. 

 

Ђ орђевић  Миодраг 

 

15.03.1948. 

 

пензионер 

Лапово, 

Његошева 7 

 

2.    Кандидату из тачке 1. ове Одлуке издаће се уверење о избору за одборника. 

  3.    Одлука ступа на снагу даном доношења. 

4.  Ову Одлуку доставити Скупштини општине Лапово и објавити у листу 

„Службени гласник Општине Лапово“ 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 013-1/2019 од 23.04.2019.године 

                                                                                                                                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Сузана Јанићијевић,ср. 

102.                      

        На основу чл. 14. и 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово”, бр. 2/19), а сагласно одредбама Закона о обнови након елементарне и друге 

непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и Упутствa о јединственој методологији за 

процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ”, број 27/87), 

Општинско веће општине Лапово на седници  одржаној дана 05.06.2019.                                    

године, донело је  

 

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком образује се Комисија за процену штете настале услед елементарних и 

других непогода на територији општине Лапово (у даљем тексту: Комисија), као стручно 

радно тело у случају проглашења ванредне ситуације на територији општине Лапово. 

Члан 2. 

У стални састав Комисије именују се:  

           Дејан Стајковић – дипломирани правник, 

           Срђан Голубовић – дипломирани инжењер пољопривреде, 
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Андреја Златковић – грађевински инжењер. 

У рад Комисије могу се према потреби, укључивати и друга стручна лица, зависно 

од врсте материјалних добара која су претпрпела штете.  

 Стручне послове за потребе Комисије обављаће Општинска управа општине 

Лапово.  

Члан 3. 

Задатак Комисије је да:  

- одреди територију на којој ће се вршити процена штете; 

- одреди рок до кога се мора завршити процена штете;  

- утврди штету на оштећеним и уништеним средствима и добрима; 

- изради  извештај о процењеној штети на територији општине сагласно Закона о 

обнови након елементарне и друге непогоде и Упутству о јединственој методологији за 

процену штета од елементарних непогода и достави исти Општинском већу општине 

Лапово на усвајање;  

Члан 4. 

Комисија је у обавези да током вршења активности сарађује са: 

 – Штабом за ванредне ситуације  општине Лапово и  

– Општинским већем општине Лапово у вези са реализацијом активности. 

  

Члан 5. 

Комисија је у обавези да Скупштину општине Лапово обавештава о реализацији 

активности, а посебно о активностима правних и физичких лица на санацији штете и 

заштити од елементарних непогода, као и коришћењу одобрених средстава за ове намене.  

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-139/19-I-04 

                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        Бобан Миличић ,ср. 

103. 

На основу члана 54. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 

2/19), члана 22. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 4/17) и чл. 13. Одлуке о општинском већу општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Председник општине Лапово,  дана 

04.06.2019.  године доноси 

 

                                                Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ  И ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛАПОВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за одобравање и финансирање програма  

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лапово за 

2020. годину (у даљем тексту: Стручна комисија), у следећем саставу: 

 

1. Марко Рајић – председник Стручне комисије, председник ССОЛ, 

2. Јелена Михајловић – члан, 

3. Срђан Голубовић- члан, 
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4. Иван Шишковић – члан, 

5. Драгана Спасић- члан. 

 

II – Стручна комисија се образује са задатком да изврши стручни преглед и да 

оцену о поднетим предлозима програма спортских организација са територије општине 

Лапово за 2020.годину, исте ревидира и усклади са средствима планираним Одлуком о 

буџету општине Лапово за текућу годину, након тога Општинском већу општине Лапово 

упути предлог Одлуке о додели средстава. 

 

III - Ово Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у  „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-138/19-II 

                                                                 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Бобан Миличић,ср. 
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