СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXII

БРОЈ 18

ЛАПОВО,

23. децембар 2016. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

152.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15), и чл. 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и чл. 30. тачка 2. Статута
Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр: 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине
Лапово, на седници одржаној 23.12.2016. године, донела је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лапово за 2017.годину ( у даљем тексту:
буџет ), састоје се од:
А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
Износ у дин.
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
206,712,222
1.1 Текући приходи:
206,712,222
Буџетска средства
Сопствени приходи
Донације
1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
202,704,222
2.1 Текући расходи:
195,919,222
Текући буџетски расходи
Расходи из сопствених прихода
Донације
2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине
6,785,000
Текући буџетски издаци
Издаци из сопствених прихода
Донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл.4 + кл. 5)
4,008,000
Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
4,008,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
9,008,000
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из предходних година
5,000,000
Издаци за отплату главнице дуга
4,008,000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
992,000
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Шифра
Опис
ек.кл.
1

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоп.)

2

Средства из
буџета
3

206,712,222
71
711

136,432,222
68,500,000
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1.2 Самодопринос
1.3 Порез на имовину
1.4 Остали порески приходи
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711180
713
714+716

2. Непорески приходи у чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1 Расходи за запослене
1.2 Коришћење роба и услуга
1.3 Отплата камата
1.4 Субвенције
1.5 Социјална заштита из буџета
1.6 Остали расходи, у чему:
- средства резерви
2.1 Трансфери осталим нивоима власти
2.2 Трансфери осталим нивоима власти
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине ( осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
2.2 Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2 Отплата дуга страним кредиторима
3.3 Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор
финансирања 13)
Неутрошена средства од приватизације из предходних година
(класа 3, извор финанс. 14)

0
48,932,222
19,000,000

74

20,780,000

731+732
733
8

49,500,000
206,712,222
195,919,222
55,124,757
85,257,000
1,200,000
8,200,000
5,210,000
12,522,350
3,505,000
24,553,030
3,852,085
6,785,000

4
41
42
44
45
47
48+49
463
465
5
62

92
91
911
912
61
611
612
613
6211

4,008,000
4,008,000

3

5,000,000

3

0.00

Члан 2
Укупна примања буџета општине Лапово за 2017. годину ( у даљем тексту: буџет ) планирају се у износу од
206.712.222 динара и пренесени вишак прихода од 5.000.000 динара.
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима, и тo:
Рд.
бр.
1

1
2
3
4
5
6

Екон.
клас.
2

Опис

711000
711110
711120
711190
713000
713120
713310
713400
714000

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (правна и физичка лица)
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

3

Износ по
врсти
4

68,500,000
60,000,000
4,500,000
4,000,000
48,932,222
41,532,222
400,000
7,000,000
11,000,000

Структ.
у%
6

33.14
29.03
2.18
1.94
23.67
20.09
0.19
3.39
5.32
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7
8

714400
714510

9

714540

10

714550

11

714560

20

716000
716110
733000
733000
741000
741150
741530
742000
742150
742250
742250
743000
743320
745000
745150

21

321310

12
13
14
15
16
17
18
19

Порези на појединачне услуге
Порези на моторна возила
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
Боравишне таксе
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Трансфери од других нивоа власти
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Општинске административне таксе
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ
ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
Вишак прихода из предходне године
УКУПНИ ПРИХОДИ + ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
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0.24
1.45

500,000
3,000,000

1.45

3,000,000
500,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000
49,500,000
49,500,000
5,500,000
500,000
5,000,000
7,150,000
3,650,000
3,000,000
500,000
500,000
500,000
7,630,000
7,630,000
206,712,222
5,000,000
5,000,000
211,712,222

0.24
1.94
3.87
3.87
23.95
23.95
2.66
0.24
2.42
3.46
1.77
1.45
0.24
0.24
0.24
3.69
3.69
100.00

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Средства буџета у износу од 206.712.222 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и
то:
Функц.
класиф.

Пози
ција

Раздео 1

Аналит
ика

Економ.а
класиф.

Опис

Средства из
буџета 01

Структура
у%

СКУПШТИНА

Глава 1.01
Програм 2101

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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
3,826,644
111
2/0
412
Социјални доприноси на терет послодавца
684,972
111
3/0
Накнаде трошкова за запослене
0
415
111
4/0
0
416
Награде запосл. и остали посебни расходи
111
5/0
Стални трошкови
421
15,650,000
111
6/0
422
Трошкови путовања
300,000
111
7/0
423
Услуге по уговору - избори
4,250,000
111
8/0
424
Специјализоване услуге
300,000
111
9/0
Текуће
поправке
и
одржавање
425
1,300,000
111
10/0
426
Материјал
2,000,000
111
11/0
465
Остале текуће дотације и трансфери
511,252
111
12/0
Порези,
обавезне
таксе
и
казне
482
50,000
Укупно за функционалну класификацију 111 Извршни и законодавни
28,872,868
органи
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
28,872,868
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА
28,872,868

Раздео 2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

1.85
0.33
0.00
0.00
7.57
0.15
2.06
0.15
0.63
0.97
0.25
0.02
13.97
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Глава 2.01
Програм 2101

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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
111
14/0
412 Социјални доприноси на терет послодавца
111
15/0
413 Накнаде у натури
111
16/0
414 Социјална давања запосленима
111
17/0
415 Накнаде трошкова за запослене
111
18/0
416 Награде запосл. и остали посебни расходи
111
19/0
423 Услуге по уговору - општинско веће
111
20/0
465 Остале текуће дотације и трансфери
Укупно за функционалну класификацију 111 Извршни и законодавни органи
Укупно за главу 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Раздео 3

2,543,148
438,728
0
0
0
0
850,000
298,188
4,130,064
4,130,064
4,130,064

1.23
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
0.14
2.00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Глава 3.01
Програм 0602

ОПШТИНСКА УПРАВА
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
14,595,293
130
22/0
412 Социјални доприноси на терет послодавца
2,612,540
130
23/0
413 Накнаде у натури
0
130
24/0
414 Социјална давања запосленима
200,000
130
25/0
415 Накнаде трошкова за запослене
1,500,000
130
85,000
26/0
416 Награде запосл. и остали посебни расходи
130
27/0
421 Стални трошкови
2,980,000
130
28/0
422 Трошкови путовања
200,000
130
Услуге
по
уговору
29/0
423
2,240,000
130
30/0
424 Специјализоване услуге
1,360,000
130
31/0
425 Текуће поправке и одржавање
400,000
130
32/0
426 Материјал
1,160,000
130
33/0
Програм
реализовања
донација
Р.А.
451
500,000
130
34/0
451 Програм реализовања пројеката
5,000,000
130
35/0
465 Остале текуће дотације и трансфери
1,852,523
130
36/0
Накнада
за
соц.
зашт.
из
буџета
стип.
472
3,060,000
130
37/0
481
Текуће дотације невладиним организацијама
3,170,000
130
38/0
481 Финансирање политичких странака
217,350
130
39/0
Порези,
обавезне
таксе
и
казне
482
400,000
130
40/0
483 Новчане казне и пенали по реш. судова
1,500,000
130
41/0
511 Зграде и грађевински објекти
4,500,000
130
42/0
512 Машине и опрема
500,000
130
43/0
515 Нематеријална имовина
200,000
Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге
48,232,706
ПА 0003 Сервисирање јавног дуга
Функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга
170
44/0
441 Отплата домаћих камата
1,200,000
170
45/0
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
4,008,000
Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга
5,208,000
ПА 0009 Текућа буџетска резерва
Функционална класификација 130 Средства резерви
130
46/0
499 Текућа буџетска резерва
3,105,000
Укупно за функционалну класификацију 130 Средства резерви
3,105,000
ПА 0010 Стална буџетска резерва

7.06
1.26
0.00
0.10
0.73
0.04
1.44
0.10
1.08
0.66
0.19
0.56
0.24
2.42
0.90
1.48
1.53
0.11
0.19
0.73
2.18
0.24
0.10
23.33

0.58
1.94
2.52

1.50
1.50

23.12.2016.

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 18 - страна 5

Функционална класификација 130 Средства резерви
130
47/0
0.19
499 Стална буџетска резерва
400,000
Укупно за функционалну класификацију 130 Средства резерви
400,000
0.19
Програм 0901
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 Социјалне помоћи
Функционална класификација 090 Социјална заштита некласификована на другом
месту
090
48/0
0.58
422 Путни трошак деце ометене у развоју
1,200,000
090
49/0
0.87
463 Трансфери осталим нивоима власти - ЦСР
1,800,000
090
50/0
0.27
472 Трошак смештаја деце ометене у развоју
550,000
090
51/0
0.29
472 Социјална заштита - проширена права
600,000
090
52/0
0.48
472 Дечја заштита
1,000,000
Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална зашт. некласиф. на
5,150,000
2.49
другом месту
ПА 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
070
53/0
0.48
481 Дотације невладиним организацијама
1,000,000
Укупно за функционалну класификацију 070 Соц. помоћ угр. ст. некласиф. на
1,000,000
0.48
другом месту
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
1.11
481 Дотације невладиним организацијама
2,300,000
Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта
2,300,000
1.11
Програм 1801
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функционална класификација 700 Здравство
Дотације организацијама обавезног социјалног
700
55/0
464
10,222,000
4.95
осигурања
Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство
10,222,000
4.95
Програм 2002
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање основних школа
Функционална класификација 912 Основно образовање
912
4.26
56/0
463 Трансфери осталим нивоима власти
8,811,000
Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање
8,811,000
4.26
Програм 2003
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање средњих школа
Функционална класификација 920 Средње образовање
920
1.80
57/0
463 Трансфери осталим нивоима власти
3,720,030
Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање
3,720,030
1.80
Програм 1101
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0003 Управљање грађевинским земљиштем
Функционална класификација 620 Комунална делатност
620
58/0
421 Стални трошкови
6,700,000
3.24
620
59/0
423 Услуге по уговору
450,000
0.22
620
60/0
424 Специјализоване услуге
2,300,000
1.11
620
61/0
425 Текуће поправке и одржавање
6,210,000
3.00
Материјал
620
62/0
426
1,010,000
0.49
620
63/0
511 Зграде и грађевински објекти
200,000
0.10
Укупно за функционалну класификацију 620 Комунална делатност
16,870,000
8.16
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА
105,018,736
50.80
Глава 3.02
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 2001
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 Функционисање предшколских установа
Функционална класификација 911 Предшколско образовање
911
64/0
411 Плате, додаци и накнаде запослених
18,415,000
8.91
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911
65/0
412 Социјални доприноси на терет послодавца
911
66/0
413 Накнаде у натури
911
67/0
414 Социјална давања запосленима
911
68/0
415 Накнаде трошкова за запослене
911
69/0
416 Награде запосл. и остали посебни расходи
911
70/0
421 Стални трошкови
911
71/0
422 Трошкови путовања
911
72/0
423 Услуге по уговору
911
73/0
424 Специјализоване услуге
911
74/0
425 Текуће поправке и одржавање
911
75/0
426 Материјал
911
76/0
465 Остале текуће дотације и трансфери
911
77/0
483 Новчане казне и пенали по реш. судова
911
78/0
511 Зграде и грађевински објекти
911
79/0
512 Машине и опрема
Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање
Укупно за главу 3.02 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
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
820
81/0
412 Социјални доприноси на терет послодавца
820
82/0
413 Накнаде у натури
820
83/0
414 Социјална давања запосленима
820
84/0
415 Накнаде трошкова за запослене
820
85/0
416 Награде запосл. и остали посебни расходи
820
86/0
421 Стални трошкови
820
87/0
422 Трошкови путовања
820
88/0
423 Услуге по уговору
820
89/0
424 Специјализоване услуге
820
90/0
425 Текуће поправке и одржавање
820
91/0
426 Материјал
820
92/0
465 Остале текуће дотације и трансфери
820
93/0
511 Зграде и грађевински објекти
820
94/0
512 Машине и опрема
Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе
Укупно за главу 3.03 КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
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
820
96/0
412 Социјални доприноси на терет послодавца
820
97/0
413 Накнаде у натури
820
98/0
414 Социјална давања запосленима
820
99/0
415 Накнаде трошкова за запослене
820
100/0
416 Награде запосл. и остали посебни расходи
820
101/0
421 Стални трошкови
820
102/0
422 Трошкови путовања
820
103/0
423 Услуге по уговору
820
104/0
424 Специјализоване услуге
820
105/0
425 Текуће поправке и одржавање
820
106/0
426 Материјал
820
107/0
465 Остале текуће дотације и трансфери
820
108/0
511 Зграде и грађевински објекти
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0
300,000
250,000
221,000
1,100,000
210,000
677,500
350,000
1,225,000
2,997,500
666,151
380,000
425,000
500,000
31,013,500
31,013,500

1.59
0.00
0.15
0.12
0.11
0.53
0.10
0.33
0.17
0.59
1.45
0.32
0.18
0.21
0.24
15.00

2,229,079
399,004
0
0
0
0
875,000
355,000
940,000
260,000
125,000
260,000
205,027
50,000
120,000
5,818,110
5,818,110

1.08
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
0.17
0.45
0.13
0.06
0.13
0.10
0.02
0.06
2.81

2,765,990
499,010
0
0
263,000
0
326,000
25,000
140,000
1,000
70,000
160,000
318,944
0

1.34
0.24
0.00
0.00
0.13
0.00
0.16
0.01
0.07
0.00
0.03
0.08
0.15
0.00
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820
109/0
512 Машине и опрема
820
110/0
515 Средства за набавку књига
Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе
Укупно за главу 3.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА

Раздео 4

90,000
200,000
4,858,944
4,858,944
146,709,290

0.04
0.10
2.35
70.97

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Глава 4.01
Програм 1102

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПА 0009 Остале комуналне услуге
Функционална класификација 620 Комунална делатност
620
111/0
421 Стални трошкови
620
112/0
423 Услуге по уговору
620
113/0
424 Специјализоване услуге
620
114/0
425 Текуће поправке и одржавање
620
115/0
426 Материјал
620
116/0
451 Субвенције
Укупно за функционалну класификацију 620 Комунална делатност
Укупно за главу 4.01 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Укупно за раздео 4 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Раздео 5

14,500,000
0
0
6,500,000
300,000
2,700,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000

7.01
0.00
0.00
3.14
0.15
1.31
11.61

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
206,712,222

1.45
1.45

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Глава 5.01
Програм 0401

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА 0001 Управљање заштитом животне средине
Функционална класификација 500 Животна средина
500
117/0
424 Специјализоване услуге
Укупно за функционалну класификацију 500 Животна средина
Укупно за главу 5.01 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Укупно за раздео 5 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СВЕГА РАСХОДИ

100.00

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем
прегледу:
Ек.
клас.

Р. бр.

Опис

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти

511
1

512
1
2
3

Енергетска ефикасност општинске
зграде
Година почетка финансирања
пројекта: 2017
Година завршетка финансирања
пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
● из текућих прихода буџета
● из кредита
● из буџета Републике Србије
● из донација
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Остала опрема
В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12,000,000
4,500,000
0
4,500,000

0
0
3,000,000
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Капиталне субвенције јавним
нефин. предуз. и организацијама
ЈП........................
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Капитални трансфери другим
нивоима власти
Реконструкција......................
Реконструкција......................
Набавка опреме.................

451
1

463
1
2
3

Члан 5.
Издаци буџета по економској класификацији утврђени су у следећим износима и то:
Ред.број

Екон.
клас.

Назив конта

1

2

3

1
2
3
4
5
6

411
412
413
414
415
416

7
8
9
10
11
12

421
422
423
424
425
426

13

441

14

451

15
16
17

463
464
465

18

472

19
20
21

481
482
483

22

499

23
24
25

511
512
515

26

611

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
УКУПНО 410
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УКУПНО 420
Отплатa домаћих камата
УКУПНО 440
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
УКУПНО 450
Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери осталим нивоима власти
Остале текуће дотације и трансфери
УКУПНО 460
Накнада за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 470
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали
УКУПНО 480
Резерва (стална и текућа)
УКУПНО 499
Зграде грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО 510
Отплате главница домаћим кредиторима
УКУПНО 610
СВЕГА

План за 2017.

Структ. у %

4

5

44,375,154
7,930,603
0
500,000
2,013,000
306,000
55,124,757
42,131,000
2,290,000
9,547,500
7,571,000
15,830,000
7,887,500
85,257,000
1,200,000
1,200,000

21.47
3.84
0.00
0.24
0.97
0.15
26.67
20.38
1.11
4.62
3.66
7.66
3.82
41.24
0.58
0.58

8,200,000
8,200,000
14,331,030
10,222,000
3,852,085
28,405,115
5,210,000
5,210,000
6,687,350
450,000
1,880,000
9,017,350
3,505,000
3,505,000
5,175,000
1,210,000
400,000
6,785,000
4,008,000
4,008,000
206,712,222

3.97
3.97
6.93
4.95
1.86
13.74
2.52
2.52
3.24
0.22
0.91
4.36
1.70
1.70
2.50
0.59
0.19
3.28
1.94
1.94
100.00
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Члан 6.
Средства буџета у износу од 206.712.222 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији,
и то:
Шифра
Средства
Структура
Назив
из буџета
%
Програм
ПА
1
2
3
4
7
1101
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
16,870,000
8.16
0003
Управљање грађевинским земљиштем
16,870,000
8.16
1102
Програм 2. Комунална делатност
24,000,000
11.61
0009
Остале комуналне услуге
24,000,000
11.61
0401
Програм 6. Заштита животне средине
3,000,000
1.45
0001
Управљање заштитом животне средине
3,000,000
1.45
2001
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
31,013,500
15.00
Функционисање предшколских установа
0001
31,013,500
15.00
2002
Програм 9. Основно образовање и васпитање
8,811,000
4.26
Функционисање основних школа
0001
8,811,000
4.26
2003
Програм 10. Средње образовање и васпитање
3,720,030
1.80
Функционисање средњих школа
0001
3,720,030
1.80
0901
Програм 11. Социјална и дечја заштита
6,150,000
2.98
Социјалне
помоћи
0001
5,150,000
2.49
Подршка реализацији програма Црвеног крста
0005
1,000,000
0.48
1801
Програм 12. Здравствена заштита
10,222,000
4.95
Функционисање установа примарне здравств. заштите
0001
10,222,000
4.95
1201
Програм 13. Развој културе и информисања
10,677,054
5.17
0001
Функционисање локалних установа културе
10,677,054
5.17
1301
Програм 14. Развој спорта и омладине
2,300,000
1.11
Подршка
локал.
спортским
организ,
удруж.
и
савезима
0001
2,300,000
1.11
0602
Програм 15. Опште услуге локалне самоупрве
56,945,706
27.55
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
48,232,706
23.33
0003
Сервисирање јавног дуга
5,208,000
2.52
0009
Текућа буџетска резерва
3,105,000
1.50
0010
Стална буџетска резерва
400,000
0.19
Програм
16.
Политички
систем
локалне
самоуправе
2101
33,002,932
15.97
0001
Функиционисање скупштине
28,872,868
13.97
0002
Функционисање извршних органа
4,130,064
2.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
206,712,222
100.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са Законom о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр.
68/15), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и
одређено време, и то:
31 запослених у локалној администарцији на неодређено време,
5 запослених у локалној администарцији на одређено време,
29 запослених у предшколским установама на неодређено време,
0 запослених у предшколским установама на одређено време.
8 запослених у установама културе на неодређено време,
0 запослених у установама културе на одређено време.
48 запослених у јавним предузећима на неодређено време,
0 запослених у јавним предузећима на одређено време,
У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 8.
За извршење ове Oдлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

23.12.2016.
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Члан 9.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно
лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање
који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету.
Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник
Одељења за привреду, финансије и заједничке послове општинске управе Лапово.
Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 12.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 13.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије доноси општинско веће
Члан 14.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.
Члан 15.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је ускладу са Законом о буџетском
систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита
од 10 %, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 17.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати
апропријацији
која
им
је
за
ту
намену
овом
Одлуком
одобрена
и
пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу
преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на
основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до
износа
исказаних
у
плану
капиталних
издатака
из
члана
4.
пове
Одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво изврши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене
у току 2017. године, преносе се у 2018, годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на
терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Тромесечне планове
доноси Одељење за привреду, финансије и заједничке послове Општинске управе Лапово. Уз захтев,
корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). Тромесечним плановима
одређује се распоред остварених прихода општине у складу са овом Одлуком и то са динамиком
исплате 1/4 по тромесечјима.
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Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка
истоврсних добрара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
5.000.000,00 динара.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни
за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Оделења за привреду и финансије доставе
на увид документацију о сопственим приходима, као и извештаје о остваривању прихода и извршењу
расхода у одређеном временском периоду.
Члан 24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у скалду са истим чланом Закона,
председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
Члан 25.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних
средстава, укључујући и одрећене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити
Скупштину
општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. године, уколико средства за исплату плата тих
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за
плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са
одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», број 61/2005, 107/2009, и 85/2015).
Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2016. године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима
пренета у складу са одлуком о буџету општине Лапово за 2016. годину.
Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине Лапово из другог буџета (Републике, Покрајине, друге
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин
прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за
трезор.
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Члан 31.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и
индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли
у 2017. години.Takoђе, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према
међународним критеријумима представљају нестандарне, односно нетранспарентне облике награда и
бонуса.
Члан 32.
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Лапово" и доставити Министарству финансија
Републике Србије.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине Лапово,
а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Скупштина општине Лапово
Број: 400-13/16-I -04
Председник
Бобан Миличић,ср.

153.
На основу члана 30 .Статута општине Лапово(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12 и
13/12 и 3/13) и члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) Скупштина општине Лапово на седници
одржаној дана 23.децембра 2016. године, усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
за 2017. годину
1) Постојећи број службеника и намештеника
на дан 23. децембар 2016. године
- Попуњена радна места на неодређено радно време по називима
Радна места службеника
Начелник Општинске управе
Руководилац Одељења за општу управу
друштвене делатности и заједничке послове
Послови управљања људским ресурсима и
радни односи
Послови пријемне канцеларије и рад са
странкама
Послови за грађанска стања и матичар за
матично подручје Лапово
Послови административниог радника за унос
података у бирачки списак и архивара
Послови Канцеларије за младе
Шеф одсека за заједничке и скупштинске
послове
Руководилац одељења за комуналне
делатности, грађевинско - урбанистичке,
имовинско - правне и послове евиденције ,
управљања имовином и обједињену процедуру

број извршилаца
1
1

1
1
1
1
1
1

1
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Послови сарадње са имаоцима јавних
овлашћења, имовинско-правне и стамбенокомуналне послови и управљање имовином

1

Послови урбанизма

1

Просветни инспектор

1

Грађевински инспектор

1

Инспектор за саобраћај и путеве
Комунални инспектор и инспектор за заштиту
животне средине
Руководилац одељења за буџет, привреду и
финансије
Послови
пољопривреде,
водопривреде,
шумарства, заштиту животне средине и јавне
набавке
Шеф одсека за буџет и
књиговодствене
послове
Радно место контиста-књиговођа
Радно место - књиговођа, радник за
финансијско-материјалне послове,
борачкоинвалидску и социјалну заштиту
Радно место Шеф одсека за послове ЛПА
Радно место књиговођа-администратор
Радна места намештеника

1
1

1
1

1
1
1
1
1

број извршилаца

Возач

1
Хигијеничар

1

Попуњена радна места према звањима
Радна места службеника
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

број извршилаца
1
3
6
2
5
/
5
/
/

Радна места намештеника према групи послова
Радна места намештеника
Прва група радних места

Друга група радних места

број извршилаца
/
/
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Трећа група радних места
Четврта група радних места
Пета група радних места

/
1
1

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2017.
години години за коју се доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт

број извршилаца
1
/
1
/
/
/
/
/
/

намештеник
3) Број приправника чији се пријем планира
Приправници
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

број извршилаца
/
/
/

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
1
/
/

У Општинској управи општине Лапово радни однос мирује за једног службеника, који се
налази на функцији председника општине Лапово.
Он ниje приказан ни у постојећем ни у планираном броју.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 77. Закона о запосленима у ауотномним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) прописано је да се нацрт кадровског плана
припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета јединице локалне
самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом.
Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина општине истовремено са
одлуком о буџету јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 212/ 16-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
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154.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (,,Службени гласник РС'', број 21/2016), члана65. став 2. Статута општине Лапово
(«Сл. гласник општине Лапово» бр.8/12, 13/12 и 3/13), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима
за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'', број 88/2016), чл. 26.
Одлуке о општинској управи ("Службени гласник Општине Лапово" бр. 8/2012, 3/2013 и 3/2015),
Одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему јединице локалне самоуправе(Службени гласник Општине
Лапово" бр. 1/2016), на предлог начелника Општинске управе Лапово, Општинско веће општине
Лапово на седници одржаној дана 19.12.2016.године ,доноси
ПРАВИЛНИК
О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГЛАВА I

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Лапово (у даљем тексту: Правилник) уређују се организационе јединице и њихов
делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима
су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи
општине Лапово.
Процедура усвајања Правилника
Члан 2.
Предлог Правилника припрема начелник Општинске управе и доставља га Општинском
већу на усвајање.
Поглавља Правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
-

Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV

Опште одредбе
Oрганизација и систематизација радних места у Општинској управи
Помоћник председника општине
Прелазне и завршне одредбе

Систематизација радних места
Члан 4.
У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери - изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају –
II група

1
1 радно место

1 службеник

/радних места

/ службеника
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Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
4
10
3
5
1
5
/
/
29 радних места

Број службеника
4
10
3
5
1
5
/
/
29 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
/
/
/
1
1
2 радна места

Број намештеника
/
/
/
1
1
2намештеника

Члан 5.
Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је31 и то :
- 1 службеник на положају,
- 28 службеника на извршилачким радним местима и
- 2 на радним местима намештеника.
ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Предмет уређивања
Члан 6.
Овим Правилником детаљније се уређују посебна организациона јединица и унутрашње
организационе јединице и њихов делокруг, руковођење унутрашњим организационим јединицама,
називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених
за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком
радном месту у Општинској управи општине Лапово.
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Унутрашња организација
Члан 7.
У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице, за вршење
сродних послова.
Општинска управа образује се као јединствен орган.
Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих
јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека – групе.
Делокруг рада организационих јединица регулисан је одлуком о Општинској управи.
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Унутрашње организационе јединице су:
Члан 8.
Основне унутрашње организационе јединице су:
1. Одељење за општу управудруштвене делатности и заједничке послове;
2. Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове
евиденције и управљања имовином;
3. Одељење за привреду ифинансије ;

2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 9.
Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове у оквиру своје
надлежности обавља своје послове који се односе на:Вођење јединственог бирачког списка
општине; оверу потписа и преписа; коришћење и одржавање телефонске централе; кадровски
послови за запослене у Општинској управи; послови архиве; управни поступак у области грађанских
стања;матичне књиге; информисање грађана о начину остваривања права и обавеза код општинских
органа управе;поверени послови борачко-инвалидске заштитепослови који се односе на сарадњу са
ресорним министарствима у остваривању потреба и права младихОсновно и средње образовање, и
друге друштвене делатности; Социјалну заштиту и друштвену бригу о деци;спровођење прописа
оуправи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за општинскууправу,
одржавање хигијене у пословним просторијама, коришћење возног парка и његово одржавање,
умножавање материјала и друге послове у складу са законом, стручне и административно
техничкепослове за Скупштину општине, председника Општине и Општинско веће, а нарочито
послове увези са припремом и одржавањем седница Скупштине општине, председника
Општине,Општинског већа и радних тела Скупштине, обраду материјала са седница, припремање
прописа идругих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу
одељењаопштинске управе, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о
одржанимседницама и друге послове из ове области
Члан 10.
Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове
евиденције,управљања имовином и обједињену процедуру обавља своје послове који се односе
на:Послови урбанистичке оперативе (давање регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију,
давање услова за уређење простора за градњу објеката и спољно уређење); Послови у вези са израдом
урбанистичких програма, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова, разрада
детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко планирање
и пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђене Законом и другим прописима.Стручне
послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за
стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова.Послове у вези са
израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа; Одређене теренске послове, послове
статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл.Одобрава постављање светлећих
фирми и светлећих реклама; Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности;
Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл; Послови у вези са
обављањем комуналних делатности и њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања
послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности
у складу са законом о одлукама; Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;
Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и одлука донетих по основу тих
закона;Послови Управе који се односе на бесправно усељење; Послови на расправљању самовласних
заузећа земљишта у државној, односно друштвеној својини; Послови на утврђивању власништва на
становима у друштвеној, односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења
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непокретности у друштвеној, односно државној својини; Послови везани за промет земљишта и зграда;
Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта и експропријације земљишта;
Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист Општине; Право на
претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда; Признавање пречег права градње;
Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта; Послови на арондацији земљишта и
размени земљишта између грађана и Општине; Послови просторног планирања; Стручни послови у
области заштите животне средине; Вођење јединствене евиденције непокретости у својини локалне
самоуправе у складу са Законом, подзаконским актима и одлукама надлежних органа; Припремање аката о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи локалне самоуправе и
свих других аката потребних за примену Закона о јавној својини; Припремање предлога Уговора на основу
аката о прибављању, коришћењу, управљању и располагању за потписивање и оверу; Сви послови у вези са
евиденцијом непокретности у својини локалне самоуправе, прикупљање документације за упис имовине у
јавне регистре, достављање извештаја по захтеву или периодично и сви други послови везани за евиденцију
и управљање имовином локалне самоуправе, сходно Закону о јавној својини подзаконским актима и
одлукама надлежних органа.Послови обједињене процедуре. Послови инспекцијског надзора у области
грађевинарства, техничких норматива и норме квалитета који се односе на пројектовање, грађење и
реконструкцију инвестиционих објеката на извођењу појединих грађевинских радова на тим објектима;
Послови инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих
на основу овог Закона у обављању локалног превоза; Послови управног надзора по основу одлука и других
аката којима се уређује обављање, заштита и развој комуналних делатности: организовање извршавања
одлука донетих по основу Закона из области заштите животне средине; Послови инспекцијског надзора
прописани Законом о основној и Законом о средњој школи и други инспекцијски послови; Надзор над
нискоградњом и високоградњом; Припремне радње везане за инфраструктуру; Планирање инвестиција у
путно комуналној делатности – инфраструктури; Послови против пожарне заштите.

Члан 11.
Одељење за буџет, привреду и финансије врши послове који се односе на област привреде,
занатства, угоститељства, трговине, туризма, доношењепрограма развоја делатности за које је
надлежна општина, цене из надлежности општине,унапређење и развој пољопривреде,
водопривреде, занатства, одређене послове из областипољопривреде, саставља нацрт буџета и
финансијских планова, спровођење буџета општине,финансирање делатности из надлежности
општине, планирање, праћење прихода и расхода,састављање консолидованог рачуна трезора,
контролу расхода и преузетих обавеза, управљањефинансијско информативним системом,
управљање готовином и управљање дугом, пословебуџетске инспекције и ревизије,
књиговодствене послове, благајничко пословање, контролуновчаних докумената (ликвидатура),
израду извештаја (периодичних и годишњих), формирањедокументације за исплату, фактурисање и
сл.послове, води финансијске послове за инвестиције укојима учествује општина, води финансијске
послове у вези задуживања општине и општинскогсамодоприноса, стипендирање ученика и
студената утврђивање процене штете од елементарних непогода,послови локалне
порескеадминистрације, утврђивање канцеларијске и теренске контроле пореских и других обавеза;
Редовне и принудне наплате пореских и других обавеза; Књиговоствене пореске евиденције;
Пореског прекршајног поступка;послови израде правних и других аката везаних за јавне
набавке,припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне документације и пружање
стручнепомоћи Комисији за јавне набавке, административно техничке послове, припрему програма
ипредлога пројеката за конкурисање за средства донатора и страних инвеститора и
решавањепроблема од интереса за ошштину, израда предлога и реализацији развојних пројеката
везаних за локални економски развој општине; послове сарадње са државним органима, развојним
агенцијама, донаторима, пословним НВО сектором; Доставу извештаја о реализацији
пројеката;Подношење предлога пројеката по конкурсима и друго
Члан 12.
У Општинској управи систематизовано је једно радно место помоћника председника општине за
финансије, привредни развој и друштвене делатности.
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3. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Члан 13.
Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.
Руковођење радом унутрашњих организационих јединица
Члан 14.
Радом основних и ужих организационих јединица руководе:
- руководилац одељења,
- шеф одсека,
Распоређивање руководилаца организационих јединица
Члан 15.
Руководиоце организационих јединица из члана 18.овог Правилника, распоређује начелник
Општинске управе.
Руководиоци организационих јединица из члана 18.овог Правилника одлучују, доносе
решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад запослених,
старају се о законитом, правилном и благовременом обављању послова из свог делокруга и врше
друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад начелнику
Општинске управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих
организационих јединица непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу је
унутрашња организациона јединица.
Члан 16.
4. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад.
5. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 17.
Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места на
којима раде намештеници.
Функционери - изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају –
II група
Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
1 радно место

1 службеник

/радних места

/ службеника

Број радних места
4
10
3
5
1
5

Број службеника
4
10
3
5
1
5
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Референт
Млађи референт
Укупно:
Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:
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/
/
29 радних места

/
/
29 службеника

Број радних места
/
/
/
1
1
2 радних места

Број намештеника
/
/
/
1
1
2 намештеника

Члан 18.
Радна места у Општинској управи су следећа:
А) ЈЕДИНСТВЕНА ОПШТИНСКА УПРАВА
1. Начелник Општинске управе
Звање: положај у I групи

број службеника на положају: 1

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире
рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује
њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у
оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Члан 23.
I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
2.Руководилац Одељења
Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова: организује и руководи радом одељења;обавља најсложеније послове и задатке из
делокруга рада одељења;стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и
задатака;даје упутства извршиоцима за обављање послова;прати прописе из надлежности
одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности одељења;
учествује у изради предлога аката из надлежности одељења;доставља писану иницијативу са свим
битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику Општинске управе; потписује
сва акта која решавајући у управном поступку доноси одељење по овлашћењу начелника
Општинске управе; Израђује нацрте решења и других аката из радног односа запослених и других
управних аката која решавајући у управном поступку доноси одељење, уколико њихова израда
није у опису послова запослених у одељењу.Учествује у решавању најсложенијих послова у
оквиру Одељења, обавља послове који се односе на унапређење рада и модернизације Општинске
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управе.Учествује у раду Општинског већа и Скупштине општине у својству овлашћеног
известиоца. Обавља послове који се односе на организацију и рад писарнице и архиве, води
евиденцију о управним и вануправним предметима, архивирању и чувању предмета. Даје упутства
за рад непосредним извршиоцима који раде на питањима матичне евиденције и бирачког списка.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у
струци.
3.Послови управљања људским ресурсима и радни односи
Звање :Сарадник

број службеника :1

Опис посла: врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно
разврставање у звања врши планирање и развој кадрова у органима општине;; припрема нацрт
Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада
службеника, систематско праћење постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника;
врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања
службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање; организује, реализује и врши
анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања, обрађује и комплетира акте и води
персонална досијеа; обавља послове везане за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање
запослених, постављених и изабраних лица у органима општине; обавља административностручне послове везане за поступак колективног преговарања; води кадровске и друге евиденције
из области радних односа службеника и намештеника., одговорно је лице за спровођење мера
забране пушења,обавља послове руковаоца података,
УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит и радно
искуство у струци од најмање 3 године.
4.Послови пријемне канцеларије и рад са
странкама
Звање: Виши референт

број службеника: 1

Опис послова: прима поднеске и информише странке о начину остваривања њихових права код
Општинске управе; врши оверу копија, оверу потписа, рукописа и преписа и води уписник о
извршеним оверама; води доставну књигу поште за пошиљке (препоручене и обичне); пакује и
експедује пошту; пружа странкама информације и упућује их надлежним органима и
организационим јединицама Општинске управе.
Заводи предмет у картотеку, уписује заведене предмете у интерну доставну књигу и исте доставља
надлежним органима за рад, води евиденцију службених гласника и часописа, чува и користи
штамбиље и печате, прима доставнице и улаже их у завршене предмете, стара се о благовременом
и уредном отпремању поште, заводи примљене предмете за архивирање у картотеци и уређује
картотеку и обавља све друге послове у вези са применом прописа о канцеларијском пословању,
као и све послове по налогу старешине органа.
УСЛОВИ: да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, друштвеног или
природног смера положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.
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5.Послови за грађанска стања и матичар за матично подручје Лапово
Звање : Сарадник
број службеника :1
Опис послова: Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана, води одговарајуће регистре, врши унос података из матичних књига у рачунар, издаје
изводе из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге, издаје уверења о
држављанству, обавља матичне послове у вези са закључењем брака, стара се о формирању и
чувању документације и матичне архиве, доставља изводе из МКУ надлежном суду ради
покретања оставинске расправе, доставља извештајепрописане законом надлежним органима о
чињеницама уписаним у матичне књиге, доноси решења из области грађанских стања (промене,
исправке, накнадни уписи у матичне књиге, промена личног имена и др).
УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен посебан стручни испит за
матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит и радно
искуство у струциод најмање 3 године. .
6.Послови за дечју и борачко-инвалидску заштиту и заменик матичара
Звање:Саветник
број службеника:1
Опис послова:Води управни поступак и доноси решења о праву на родитељски и дечји додатак,
води досијеа корисникаи све потребне евиденције, пружа помоћ странкама за остваривање права
на дечји додатак. Води поступак и доноси решења о признавању прва на новчану накнаду за
рођено дете, о признавању права на финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у
вртићу, у складу са општинским одлукама о проширеним правима.Води управни поступак и
доноси решења о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета, утврђује висину накнаде
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета запослених
породиља,доноси решења о накнади трошкова боравка у предшколској установи за децу без
родитељског старања,води поступак и доноси решења о признавању права у области борачкоинвалидске заштите, о престанку инвалидских права и повраћају неправилно примљених износа,
обавља послове у вези са превођењем признатих права на нове износе, води досијеа корисника и
потребне евиденције и обавља и друге послове из ове области, у складу са законом.
Обавља послове заменика матичара и послове Координатора интерресорне комисије.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за
матичара и овлашћење за обављање послова заменика матичара и најмање 3 године радног
искуства у струци.
7.Послови административниог радника за унос података у бирачки списак и архивара
Звање: Виши референт
број службеника :1
Опис послова:Води бирачки списак грађана и води регистар становништва на подучју општине,
стара се да се бирачки списак и регистар становништва трајно одржавају и ажурирају у складу са
стварним стањем, сарађује са надлежним органима који воде евиденцију и податке везане за
бирачки списак и регистар ставновништва, штампа по потреби изводе из бирачког списка и
обавештења, издаје уверења о изборном и бирачком праву и о подацима који се воде и региструју
у бирачком списку на захтев странака врши оверу копија, оверу потписа, рукописа и преписа,
саставља одговарајуће извештаје. .
Води роковник предмета, припрема извештаје о стању решености предмета управног поступка
обавља послове везане за пријем решених предмета на архивирање, води архивску књигу, стара се
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о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе, врши излучивање безвредног
регистратурског материјала, издаје преписе решења и предмета из архиве уз реверс, саставља
одговарајуће извештаје и врши и друге послове по налогу начелника одељења.У случају
одсутности замењује извршиоца радног местапријемне канцеларије и рад са странкама
УСЛОВИ: да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, друштвеног или
природног смера положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.
8. Послови Канцеларије за младе
Звање: Млађи саветник

број службеника :1

Опис послова: Иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања,
спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, културе, здравства,
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета. Учествује у изради посебних
локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за
младе и прати њихово остваривање, даје мишљења о питањима од значаја за младе и о њима
обавештава органе Општине, иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и
пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових
права која су у надлежности Општине, подстиче сарадњу између Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, подстиче остваривање
међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Општине, даје
мишљења о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају
из буџета Општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежним органима
Општине.
Спроводи и прати програм за време трајања Дечје недеље, доставља месечни извештај о
реализацији програма у трајању од три сата дневно у предшколској установи.Прикупља податке и
обавештава школу и предшколску установу о деци која су стасала за упис и води евиденцију о
томе, и врши друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у
струци.
ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
9. Шеф одсека

Звање:Сарадник

број службеника:1

Опис послова:Руководи радом Одсека, координира и обједињује рад, даје задатке и упутства и
одговоран је за законито, ефикасно и квалитетно обављање послова у Одсеку. Обавља све
организационе послове за потребе Скупштине општине, њених радних тела и Општинског већа,
чува и доставља материјал упућен Скупштини општине и Општинском већу од стране Општинске
управе, предузећа, установа и грађана, брине о штампању и дистрибуцији материјала, стара се о
објављивању материјала са седница Скупштине општине и Општинског већа у Службеном
гласнику општине Лапово, примљене предмете заводи у одговарајуће евиденције скупштинских
одлука и материјала са седница Скупштине општине и Општинског већа, брине о благовременој
припреми материјала за седнице Скупштине општине и Општинског већа, припрема дневни ред,
води записнике са седница Скупштине општине и Општинског већа и њихових радних тела, прати
и примењује прописе везане за рад Скупштине општине и Општинског већа, пружа стручну помоћ
председнику Скупштине општине, Општинском већу, одборницима и члановима њихових радних
тела.
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Обавља послове повереника Комесаријата за избеглице, евидентира утврђен статус избеглица,
ради на збрињавању и организовању смештаја избеглица, стара се о прикупљању података и
дефинисању статуса избеглица као и о обезбеђивању повратка у њихова ранија пребивалишта,
врши пријем избеглица, издавање потврда, сарађује са другим органима за питања избеглица,
стара се о редовном достављању одговарајућих података за статистику, благовремено обавештава
јавност о збрињавању избеглица, врши и друге послове по налогу начелника одељења и начелника
општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до 3године, положен државни стручни испит и радно
искуство у струци од најмање 3 године.
10. Радно место технички секретар

Звање : Млађи сарадник

број службеника :1

Опис послова: Врши све техничке послове за потребе председника Скупштине и секретара
Скупштине, врши послове еведенције о састанцима које заказују и на које су позвани председник
и секретар Скупштине општине, обавља послове у вези са налозима председника Скупштине
општине и секретара и обавештава их о извршењу истих, даје обавештења странкама које се
обраћају председнику Скупштине и секретару, врши техничке послове који се односе на пријем
странака, врши и друге послове по налогу председника Скупштине и секретара.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит и радно
искуство у струци од најмање 1 године.
11.Возач моторног возила

Број намештеника:1

Опис посла: управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа општине; стара се о
техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о употреби моторног возила и
пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и мазива; води евиденције о замени
делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; отклања мање кварове на возилу;
организује прање и чишћење моторног возила, стара се о исправности апарата за гашење пожара,
врши редован технички преглед, контролише све мере ППЗ, обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови:IV степен стручне спреме, завршена средња школа за друмски саобраћај или машинског
смера, положен возачки испит Б категорије, положен противпожарни испит.
12.Чистач

Број намештеника :1

Опис посла: Обавља послове одржавања хигијене у радним просторијама, салама, ходницима,
степеништу и тоалетима у згради општине архиве и простора око зграде, пријављује сва оштећења
и кварове на инсталацијама, инвентару и опреми,прати залихе потрошног материјала за потребе
одржавања чистоће и извештава руководиоца о тренутном стању.
Услови:Основно образовање у трајању од.8 година
II ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО – УРБАНИСТИЧКЕ,
ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ , УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ И
ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

23.12.2016.

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 18 - страна 25

13 Руководилац одељења за комуналне
делатности, грађевинско - урбанистичке,
имовинско - правне и послове евиденције ,
управљања имовином и обједињену
процедуру
Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова:Руководи радом одељења, стара се о правилној примени закона и других прописа
из делокруга одељења и законитом и ажурном обављању послова, усмерава и обједињава рад
одељења, потписује акта из делокруга одељења, предлаже начелнику општинске управе
систематизовање радних места и распоређивање запослених у оквиру одељења, предлаже
покретање дисциплинског поступка против запослених и врши друге послове у вези са
организацијом и радом одељења као целине, учествује у раду општинског већа и скупштине
општине у својству овлашћеног известиоца и остварује сарадњу са другим одељењима, решава у
управним стварима и предузима радње у управном поступку из делокруга Одељења
Предузима мере за извршавање поверених послова државне управе у својој области, прати
прописе из делокруга одељења, усклађује општинске одлуке са позитивним прописима, предлаже
просторни развој насељеног места, ради на припреми доношењу и спровођењу просторних и
урбанистичких планова, даје обавештење о могућностима и ограничењима уређења простора,
припрема нацрте одлука, решења, закључака и других аката које доноси скупштина и председник
општине, координира послове у области инспекцијског надзора у оквиру надлежности општине.
Врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским
условима; цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе; израђује
грађевинску дозволу; израђује измену решења о грађевинској дозволи; израђује решење којим се
одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изгадњи; израђује употрбну
дозволу,води првостепени управни поступак; у складу са потребама прима странке и комуницира
са њима; ради на озакоњењу објеката, учествује у изради анализа. Руководи поступком обједињене
процедуре.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука,архитектуре или грађевине на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
5 година радног искуства у струци.
14 Послови сараднње са имаоцима јавних овлашћења, имовинско-правне и стамбенокомуналне послови и управљање имовином
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послова:Учествује у изради локацијских услова за све врсте објеката; проверава испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву; прибавља услове за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од имаоца јавних
овлашћења;.
Учествује у изради локацијских услова за енергетске објекте и објекте инфраструктуре; проверава
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; прибавља услове за пројектовање,
односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од имаоца
јавних овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са
издатим локацијским условима; врши израду извештаја из делокруга рада
Сарађује са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене
процедуре. Прибавља од имаоца јавних овлашћења износе трошкова издавања услова за
пројектовање, односно прикључења објеката на инфраструктуру као и бројеве рачуна на које се
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трошкови уплаћују; прати промене трошкова и ажурира их уз захтеве; обавља свакодневну
комуникацију са истим- имаоцима јавних овлашћења а у вези појединачних зрахтева. Прибавља
од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретности,
копију плана и остале потребне податке по појединачним предметима
Води имовинско-правне поступке и извршава послове поверене законом везане за
експропријацију, деекспропријацију, послове везане за комасацију, административни пренос,
споразумног одређивања накнаде за експроприсану непокретност, води поступак по захтеву
странке одрицању права својине у корист општине, води евиденцију непокретности у државној
својини, самовласно заузеће, послове поверене Законом о планирању и изградњи, врши послове
вођење јединствене евиденције имовине чији је корисник општина, врши послове израде нацрта
аката о располагању имовином чији је корисник општина, врши стручне и административно
техничке послове за потребе Комисије за враћање земљишта по ПЗФ, врши послове који су
поверени актима скупштине општине, председника општине и начелника одељења.
Обавља управне послове из стамбене области, води поступак за исељење бесправно усељених
лица, води поступак за исељење станара из експроприсаних стамбених зграда, предлаже
покретање поступка у случајевима злоупотребе коришћења станова који су у власништву
Републике Србије, а чији је корисник општина, припрема нацрте одлука из ове области.
Води управни поступак по захтевима за заузеће јавних површина ради постављања привремених
објеката, покретних апарата, постављање рекламних паноа, билборда, реклама, натписа,
постављања тезги ради продаје одрећених производа, припрема програме заизећа јавних
површина, води поступак по захтевима за заузеће јавних површина ради приређивања културних,
спортских и других манифестација, ради на озакоњењу објеката , води евиденцију наплате
комуналне таксе за заузеће, учествује у утврђивању услова за постављање рекланих паноа, води
стручне и административно-техничке послове за Комисију за утврђивање назива улица и тргова и
обавља друге послове по налогу начелника одељења.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у
струци.
15. Послови урбанизма
Звање: Саветник

Број службеника : један

Опис послова: Ради на издавању и изради извода из урбанистичких планова, ради на
урбанистичким условима и обрађује акт о урбанистичким условима, одобрење за изградњу,
учествује у прегледу објеката ради доградње и реконструкције, сарађује на парцелацији,
препарцелацији, учествује у изради програма за постављање привремених објеката на јавним
површинама, ради по пријавама за изградњу помоћних објеката, по пријавама за текуће
одржавање, адаптацију и санацију, води регистар урбанистичке документације и свих
урбанистичких планова, аката о урбанистичким условима, учествује у изради нацрта одлука из
области урбанистичког планирања, учествује у раду Комисије за планове, прегледа идејне и главне
пројекте, учествује у припреми програма за урбанистичке планове и спровођењу истих, води
поступак за издавање одобрења за постављање привремених објеката на јавним површинама и
друге послове по налогу начелника одељења.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области архитектуре или грађевине на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 година
радног искуства у струци.
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16.Регистратор регистра обједињених процедура
Звање: Саветник
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Број службеника : један

Опис послова: У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о обједињеној
процедури, регистратор обавља следеће послове:
- уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу
општине/града;
- омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета;
- остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура
- омогућава преузимање у Централну евиденцију, свих података, аката и документације садржаних
у Регистру општине/града;
- у роковима и на начин прописан Законом и правилником подноси пријаве за привредни преступ
као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови;
- предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука, архитектуре машинства или
грађевине на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
3 година радног искуства у струци.
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
17.Шеф одсека за инспекцијске послове,
изградњу и комуналне делатности
Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова: организује и руководи радом одељења;усклађује рад одељења са другим
организационим јединицама у оквиру Општинске управе; обавља најсложеније стручне послове и
задатке из делокруга рада одељења; стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању
послова и задатака; даје упутства извршиоцима за обављање послова; прати прописе из
надлежности одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из
надлежности одељења; учествује у изради предлога аката из надлежности одељења; доставља
писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику
Општинске управе; потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси одељење,
осим управних аката које доноси инспектор; остварује сарадњу и контакте са ресорним
министарствима и надлежним органима управе који су поверили одређене послове општинској
инспекцији у надлежност; учествује о раду Општинског већа и Скупштине општине у својству
известиоца.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области друштвених, природних или техничких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
5 година радног искуства у струци.

23.12.2016.

"Службени гласник Општине Лапово"

18.Просветни инспектор
Звање: Саветник

Број 18 - страна 28

број службеника: 1

Опис послова:Врши контролу: 1. поступања установа у погледу спровођења закона, других
прописа у области образовања и васпитања и општих аката, 2. остваривања заштите права детета и
ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, 3.остваривања права и обавеза
запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља, 4. обезбеђивања заштите детета и
ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког
организовања и деловања у установи, 5. поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен
супротно закону, 6. испуњености прописаних услова за спровођење испита, 7. прописане
евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које
издаје установа.
Налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, наређује решењем
извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена, забрањује решењем
спровођење радњи у установи које су супротне закону, подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног
поступка, обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган
надлежан и обавља друге послове у складу са законом, спроводи наложене мере од Министарства
просвете, врши израду годишњег плана рада и извештаја о раду.
Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови:
1. Стечено високо образовање из области правних наука на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер,
односно високо образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године у обиму од
240 ЕСПБ бодова са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или са
положеним испитом за секретара установе и који има најмање пет година радног искуства у
државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне
самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима,
2. Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), или високо образовање
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и
које је законом изједначено са академским називом мастер, односно високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, положеним
стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног
сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, као и
државним стручним испитом
19.Грађевински инспектор
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: врши надзор над применом закона о планирању и изградњи и Општинских одлука
које се односе на изградњу и постављање привремених објеката на јавним површинама, врши
контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на пројектовање,
изградњу и реконструкцију објеката, врши контролу над изградњом објеката грађана и правних
лица, врши надзор над одржавањем и коришћењем грађевинских објеката и надзор над
одржавањем стамбених зграда са грађевинског аспекта, налаже рушење објеката изграђених
супротно закону о планирању и изградњи, налаже рушење објеката који представљају опасност по
живот и здравље људи, или угрожавају саобраћај, сачињава Извештаје из области за коју врши
надзор, утврђује бесправну градњу и води евиденцију о бесправно изграђеним објектима,
учествује у пословима озакоњења бесправно саграђених објеката у складу са законом који
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регулише ову материју, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за
привредни преступ и кривичне пријаве. Израђује све потребне Извештаје у складу са законом и
подзаконским актима и у року их доставља надлежним институцијама.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области грађевинарства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у
струци.
20.Инспектор за саобраћај и путеве
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: обавља поверене послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у
друмском саобраћају, закона о превозу путника у друмском саобраћају и закона о превозу терета у
друмском саобраћају и прописа донетих на основу ових закона, врши контролу: ванлинијског
превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и
ствари и ауто такси превоза, врши инспекцијски надзор над извршавањем закона о јавним
путевима и прописа донетих на основу овог закона, врши регистрацију и оверу реда вожње за
линијски превоз путника на територији општине Лапово; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка и пријаве за привредни преступ. Доноси решење о предузимању потребних
мера и радњи из своје надлежности; врши и друге послове који су му поверени општинском
одлуком. Учествује у изради аката из своје надлежности, а које доноси Скупштина општине. По
посебном решењу начелника Општинске управе обавља послове противпожарне заштите, води
евиденцију о исправности против пожарних апарата, обуке запослених.Израђује све потребне
Извештаје у складу са законом и подзаконским актима и у року их доставља надлежним
институцијама.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области саобраћаја на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци,
Положен возачки испит (категорије: ,,Б“).
21.Комунални инспектор и инспектор за
заштиту животне средине
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова:Обавља послове надзора над спровођењем закона о комуналним делатностима и
прописима донетих на основу овог закона, врши контролу стања комуналних објеката и обављања
комуналне делатности. Обавља послове надзора над спровођењем одлука скупштине општине
којима се уређују комунални односи на територији општине, припрема нацрте општинских
одлука, обавља послове надзора над јавним комуналним предузећима и предузетницима и
предузима прописане мере у примени прописа којима се регулише сакупљање, изношење и
депоновање смећа и другог отпада, одржавање комуналних објеката и зелених површина, јавну
расвету, прикључење објеката на мрежу јавног водовода и канализације и њено одржавање,
сахрањивање и гробља.
Обавља инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на
основу закона у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и
почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе.
Обавља инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке у општини, у стамбеним,
занатским и комуналним објектима са циљем утврђивања испуњености прописаних услова
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заштите животне средине, за почетак рада и обављање делатности радњи и предузећа и
испуњености услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о
промени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања.
У обављању инспекцијског надзора доноси решења и закључке, подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси
кривичне пријаве, учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа по
пријавама и извештава о предузетим мерама, припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о
раду, прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору.
Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе, као и друге
поверене послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности и области животне
средине, на основу закона и подзаконских аката.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области природних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у
струци.
22.Управљање и вођење инвестицијама у
инфраструктури и послови саобраћаја
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: Врши послове око прибављања свих потребних дозвола и сагласности у складу са
Законом о планирању и изградњи и Законом о јавним путевима, израђује радне скице и прибавља
потребне подлоге за потребе Општинске управе Врши надзор над реализацијом радова на
редовном одржавању путева и улица и координира израду планова у домену путне
инфраструктуре, Координира у пословима око израде и реализације пројекта из области путне
инфраструктуре који се односе на државне путеве који пролазе преко територије општине Лапово
(експропријација, услови и сл.), Координира са вишим републичким органима и ресорним
министарствима из области инфраструктуре, туризма, привреде и сл.., планира инвестиције у
путној инфраструктури уз сарадњу са надлежним органима управе.
Стара се о стању улица у насељу и мрежи oпштинских и некатегорисаних путева на територији
општине и редовно ажурира, врши послове око измене режима саобраћаја на уличној мрежи и
мрежи општинских путева у посебним условима, врши послове око давања сагласности за грађење
односно постављање водовода, канализације, телекомуникационих и електро - водова,
инсталација, постројења и сл. на јавним путевима (општинским и некатегорисаним) и улицама,
учествује у изради одлука о приступању изради урбанистичких планова везано за саобраћајне
токове и других Одлука у области саобраћајне инфраструктуре, врши надзор над нискоградњом и
високоградњом, припрема радње везане за инфраструктуру, планира инвестиције у комуналној
делатности – инфраструктури, прати и извештава инспектора у вези уклањања недостатака на
путевима који угрожавају безбедност саобраћаја, учествује у комисијама формираним поводом
елементарних непогода, а које су довеле до оштећења општинских и некатегорисаних путева,
врши послове надзора - прати реализацију и врши контролу над извођењем радова, испоруком
добара и извршењем услуга у складу са закљученим уговорима и предмерима и предрачунима и
спецификацијама који су саставни делови уговора у свим случајевима где није именован стручни
надзор посебним решењем, врши контролу исправности хоризонталне, вертикалне и светлосне
саобраћајне сигнализације, јавне расвете као и надзор над вршењем послова везаних за
саобраћајну сигнализацију.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области саобраћаја, грађевине или права на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
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струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године
радног искуства у струци.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
23. Руководилац одељења за буџет, привреду и финансије
Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова: Представља одељење; руководи радом одељења, координира и обједињује рад,
даје задатке и упутства и одговоран је за законито, ефикасно и квалитетно обављање послова у
одељењу; предлаже мере за унапређење рада одељења; предлаже нацрте одлука и других прописа
из надлежности одељења, прати прописе, примењује прописе и даје стручно мишљење за примену
прописа.
Решава у управним стварима и предузима радње у управном поступку из делокруга
Одељења.
Обавља послове буџета вршењем следећих функција:
1. У припреми буџета: врши припремне радње за израду буџета, разрађује смернице за
припрему буџета, анализира захтеве буџетских корисника за финансиранје и предлаже
износе апропријација које се уносе у нацрт буџета и припрема нацрт одлуке о буџету
општине.
2. У извршењу буџета: Доноси тромесечне планове извршења буџета и контролише њихово
извршење у трезору, контролише преузете обавезе буџета и буџетских корисника, одобрава их
и прослеђује одобрене преузете обавезе трезору ради извршења буџета, даје тумачења и
препоруке буџетским корисницима по питању буџета.
Обавља студијско-аналитичке послове планирања општедруштвених потреба у општини,
анализира материјално-финансијски положај буџетских корисника; израђује нацрт предлога
буџета општине, усаглашава кретање буџетске потрошње са законским прописима.
Израђује програм развоја пољопривреде, мале привреде, занатства и угоститељства и
анализира економски положај наведених области.
Врши послове формирања, чувања, смештаја и обнављања општинских робних резерви као
и коришћење истих по налогу надлежних органа; израђује енергетски биланс, материјалне билансе
за снабдевање грађана нафтним дериватима, угљем и др.
Спроводи поступак принудног извршења за чије је извршење надлежна општинска управа;
врши проверу законитог утврђивања откупне цене стана у друштвеној и државној својини на
територији општине.
Обавља и друге послове по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година
радног искуства у струци.
24. Послови пољопривреде, водопривреде, шумарства, заштиту животне средине и јавне
набавке
Звање :Саветник

Број службеника :1

Опис посла:Прати стање у пољопривреди, шумарству и водопривреди, стара се о пролећној сетви,
жетви, убирању касних усева, јесењој сетви и изради анализа, извештаја, прегледа и информација
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у напред наведеним областима. Прати стање у сточарској и пчеларској производњи. Доноси
решења о промени намене пољопривредног земљишта. Учествује у поступку регистрације
пољопривредних газдинстава, и по захтеву странке врши процену пољске штете. Ради на
пословима арондације и комасације, прати удруживање земљорадника и обавља послове
противградне заштите, учествује у едукацији пољопривредника из области пољопривреде.
Обавља стручне послове у области заштите животне средине, послове праћења утицаја
загађености на животну средину, предлаже превентивне и санитарне мере и активности за заштиту
и унапређење природних и радом створених вредности, припрема нормативна акта из ове области,
учествује у изради аката о стављању природинх добара под посебну заштиту, прати спровођење
мера заштите на овим добрима, учествује у припреми средњорочног и годишњег програма
заштите и унапређења животне средине, стара се о реализацији наведених програма,
Учествује у изради Плана заштите од елементарних и других већих непогода на подручју
општине, као и изради Оперативног плана заштите од поплава за водотокове II реда на територији
општине.
Учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини.
Обавља поверене послове Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова,
Управе за ванредне ситуације.
Прати прописе из области Закона о јавним набавкама, израђује план јавних набавки
Општинске управе, учествује у изради буџета у овој области, припрема потребну документацију,
учествује у раду комисије за јавне набавке, води евиденцију о реализованим јавним набавкама,
контролише исправност истих, доставља све прописане извештаје републичкој Управи за јавне
набавке као и надлежним органима општине.
Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области агрономије на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година
радног искуства у струци.
25.Послови матичне евиденције у сточарству
Звање :Млађи саветник

Број службеника :1

Опис послова.Обавља послове општинске управе који се односе на вођење управног поступка из
области сточарства и врши издавање потврда и уверења из ове области.Брине о квалитету меса у
живој стоци, ради на побољшању расног састава домаћих животиња (генетског потенцијала),
побољшање услова смештаја, неге, начина држања и исхране домаћих животиња, као и
побољшања квалитета производа од домаћих животиња.Врши едукацију пољопривредних
произвођача везано за трендове из ове области и прати пословање пољопривредних
газдинстава.Обавља послове везане за инвестиције и коришћење подстицајних средстава за
унапређење примарне пољопривредне производње.Издавање уверења пољопривредним
произвођачима да продају сопствени производ.Обавља и друге послове из ове области у складу са
законским прописима.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области сточарства на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање 3 година радног искуства у струци.
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ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
26Шеф одсека за буџет и књиговодствене послове
Звање : Виши референт

Број службеника:1

Oпис послова:Води буџетско рачуноводствои извештавање које се састоји из:
рачуноводствених послова буџета, рачуноводствених трансакција буџета и директних и
индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност, финансијског
извештавања и примене рачуноводствене методологије.
Руководи радом одсека, координира и обједињује рад извршилаца, даје задатке и упутства и
контролише њихово спровођење и одговоран је за законито, стручно и благовремено извршавање
послова у служби.
Обавља стручно-оперативне послове на изради биланса опште потрошње по Закону о
јавним приходима и јавним расходима, послове преноса средстава по одлуци буџета уз сагласност
наредбодавца за буџет, праћење убирања месечних прихода буџета, контролише књиговодствене
налоге за књижење, врши израду статистичких извештаја и информација о извршењу буџета,
организује и учествује у изради периодичних обрачуна и завршних рачуна за буџет и општинску
управу.
Ради оперативне послове везане за исплату зарада радника и испуњавање других финансијских
обавеза. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
Услови:IV степен стручне спреме, средња економска школа или гимназија
Радно искуство: 3 године на пословима књиговодства и буџета.
Положен стручни испит за рад у органима државне управе односно државни стручни
испит.
27. Радно место контиста-књиговођа
Звање : Виши референт

Број службеника:1

Опис послова:Стара се о тачном и благовременом контирању промена према контном
плану за утврђивање прихода и расхода и финансијског резултата и дохотка, благовременој изради
и састављању периодичних обрачуна, тачности и законитости рокова извршења обавеза и
потраживања, праћења промена о законитости рокова извршења обавеза и потраживања, тачности
састављања и ликвидирању других књиговодствених исправа и о благовременом плаћању
доспелих обавеза тачном и уредном вођењу пословних књига и других евиденција, очувању
пословних књига и књиговодствених исправа, правилној примени аналитичког контног плана,
уредног и ажурног вођења главне књиге, г усаглашавање аналитичких евиденција са стањем на
одговарајућим рачунима и остваривања сарадње са благајницима.
Стара се о уредном вођењу материјалног књиговодства, обавља послове евиденције
основних средстава, врши обрачун амортизације и ревалоризације.
Води књиговодство општинског самодоприноса, као и друге послове по налогу шефа
одсека, начелника Одељења и начелника општинске управе.
Стара се о уредном вођењу материјалног књиговодства, благовременој изради
спецификација утрошеног материјала, обавља послове евиденције основних средстава, врши
обрачун амортизације, исправку вредности и ревалоризације, саставља извештај о стању основних
средстава, води набавку и утрошак бензина и води евиденцију око утрошка средстава за потребе
општинске управе, саставља периодични обрачун, води помоћне књиге директног корисника –
општинске управе и билансира јавне приходе и расходе по систему двојног књиговодства,
саставља статистичке извештаје за орган управе.
Услови:IV степен стручне спреме, средња економска школа
Радно искуство: 1 година
Положен стручни испит за рад у органима државне управе односно државни стручни
испит.
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28. Радно место - књиговођа, радник за финансијско-материјалне послове, борачкоинвалидску и социјалну заштиту
Звање : Виши референт

Број службеника:1

Опис послова:Непосредно рукује готовим новцем, врши исплату зараде и осталих примања
у готовом новцу, води књигу благајне, саставља књиговодствене исправе, води евиденцију хартија
од вредности, прима документа за обрачун зарада, обрачунава зараду и води евиденцију о платама
и обуставама.
Врши обрачун и исплату зарада запослених, за изабрана лица, запослене у Скупштини,
општинској управи..
Обавља све књиговодствене и рачуноводствене послове за права која се финансирају из
буџета Републике Србије, за права од општег интереса, стара се о изради извештаја и требовању
средстава и врши њихову благовремену исплату и доставља извештаје надлежном Министарству.
Обавља све послове са исплатом новчаних накнада у области друштвене бриге о деци која
обухватају: контролу прописаних образаца и документације о утврђеном праву, обрачун,
формирање и ажурирање документације, (списак, евиденциони лист и досије) ради рачунску
контролу документације и спецификацију готовинских исплата према одговарајућим фактурама,
попуњава налоге за пренос средстава и налоге за готовинску исплату, врши исплату и ради
статистичке и друге извештаје.
Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и старешине органа.
Услови:IV степен стручне спреме, средња економска школа
Радно искуство: 1 година
Положен стручни испит за рад у органима државне управе односно државни стручни
испит.
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
29.Радно место Шеф одсека
Звање : Сарадник

Број службеника:1

Опис послова:Организује и усмерава рад извршилаца и одговоран је за законито и благовремено
обављање послова из делокруга одсека.
Пружа информације и даје податке из области пореза и пореских давања, прима пореске
пријаве, евидентира и уноси податке из пореских пријава, пружа стручну помоћ и објашњења
пореским обвезницима о значају за испуњење пореске обавезе.
Врши обрачун пореских давања и евиденцију донетих решења за правна и физичка лица за
порез на имовину, локалне комуналне таксе за истицање фирме, накнаде за заштиту животне
средине, прати промене које се односе на статус, делатност и уплате пореских обвезника.
Обавља послове пријема документације неопходне за регистрацију предузетника на
територији општине Лапово, прима захтеве странака и прослеђује их Агенцији, прати промене
које се односе на делатност радње, даје информације о уписаним радњама у регистар, издаје
потребна уверења на захтев странака о радњама уписаним у регистар општинске управе.
Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
Услови: Високо образовање из области економских наука стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно на студијама у
трајању до три године.Положен стручни испит за рад у органима државне управе односно
државни стручни испит.Радно искуство: 3 године
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30.Радно место књиговођа-администратор
Звање : Сарадник

Број службеника :1

Опис послова:Проверава исправност свих књиговодствених докумената, извршава послове
и задатке из области пореског књиговодства.
Врши анализе из области пореског књиговодства и непосредно књижење свих исправних
књиговодствених докумената.Води евиденцију свих пореских дужника.
Обавља поверене послове Министарства одбране .
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови:Високо образовање из области економских наука стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно на студијама у
трајању до три године.Положен државни стручни испитРадно искуство најмање 1 година
31.Послови локалног економског развоја
Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис послова:;прати јавне позиве и конкурсе за подношење предлога пројеката из области
локалног економског развоја;израђује предлоге пројеката из области локалног економског развоја
за потребе директних и индиректних корисника буџета општне Лапово;учествује у праћењу и
реализацији пројеката из области локалног економског развоја; успоставља контакте и стара се о
привлачењу нових инвестиција у општину;предлаже и даје мишљење о предузимању мера за
ефикасан и успешан развој и активности из области локалног економског развоја; прати прописе
из области економског развоја и његову усклађеност са државним стратегијама;одржава и
унапређује односе са свим институцијама везано за питање локалног економског развоја;
координира послове на изради студија изводљивости пројеката, процењује изводљивост појединих
пројеката; организује послове на праћењу реализације Стратегије одрживог развоја Општине
Лапово; предлаже пројекте у складу са Стратегијом одрживог развоја који ће бити финансирани
средствима буџета општине и непосредно учествује у изради буџета општине Лапово;
врши стручне и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области
локалног економског развоја;обавља послове маркетинга, припрема и стара се о реализацији
пројеката од значаја за локални економски развој;учествује у реализацији едукативних програма
обуке, преквалификације и доквалификације незапослених лица, у циљу смањења незапослености,
а у складу са потребама економског развоја општине;остварује сарадњу са надлежним установама
и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу, невладиним организацијама,
пословним удружењима и удружењима грађана везано за економски развој општине; учествује у
припреми и одржавању базе података о локалним компанијама, расположивом стручном особљу,
новим домаћим и страним инвеститорима, слободном земљишту у власништву општине, као и
земљишту погодном за изградњу индустријских капацитета; обавља студијско - аналитичке и
статистичко-евиденционе послове прикупљања, обраде и анализе података важних за локални
економски развој; индентификује развојне потенцијале и непосредно учествује у реализацији
пројекта; прати међународне прописе, израђује решења, уговоре и споразуме са партнерима и
донаторима и учествује у изради пројекта.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских или правних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 1 година
радног искуства у струци.
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ГЛАВА III

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ , ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
ИДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Помоћник Председника општине покреће иницијативу, предлаже пројекте, даје
мишљења у вези са питањима која су од значаја за област друштвених делатности, даје
упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађује са установама,
предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обавља и друге послове по
налогу Председника општине.
Услови: : Високо образовање стечено на oсновним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године Радно искуство: 1 година
ГЛАВА IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Распоређивање службеника и намештеника извршиће се најкасније у року од 15дана од
дана ступања на снагу Правилника.

Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
Члан 20.
Матичари и заменици матичара који на дана ступања на снагу Закона о матичним књигама
(„Сл. гласник“ РС бр.20/09 и 145/2014) немају високо образовање стеченона студијама другог
степена (дипломске академске студије –мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студија у образовном научном пољу Друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера,
настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичара у року од три
године од дана почетка примене Закона о матичним књигама.
Члан 21.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
унутрашњемуређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово11003/2016-IV-01 од 07.04.2016.г..године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:110-7/16-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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