СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XIII

БРОЈ 20

ЛАПОВО

21.12. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д.

158.
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 99/16), 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, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној 21.12.2017. године, донела је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лапово за 2018.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
233,647,087
1.1 Текући приходи:
233,647,087
Буџетска средства
233,647,087
Сопствени приходи
Донације
1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
229,647,087
2.1 Текући расходи:
213,279,587
Текући буџетски расходи
Расходи из сопствених прихода
Донације
2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине
16,367,500
Текући буџетски издаци
Издаци из сопствених прихода
Донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл.4 + кл. 5)
4,000,000
Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
4,000,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
9,000,000
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из предходних година
5,000,000
Издаци за отплату главнице дуга
4,000,000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
1,000,000

21. 12.2017.

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 20 - страна 2

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис

Шифра
ек.кл.

Средства
из буџета

1

2

3

71
711
711180
713
714+716
74

233,647,087
173,367,087
101,000,000
0
53,367,087
19,000,000
20,780,000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2 Самодопринос
1.3 Порез на имовину
1.4 Остали порески приходи
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)
Члан 2

731+732
733
8

39,500,000
229,647,087

4
41
42
44
45
47
48+49
463+464
465
5
62

213,279,587
59,529,613
93,995,830
1,000,000
3,000,000
5,210,000
16,014,000
3,910,000
28,929,483
5,600,661
16,367,500

92
91
911
912
61
611
612
613
6211

4,000,000
4,000,000

3

5,000,000

3

0.00

Укупна примања буџета општине Лапово за 2018. годину ( у даљем тексту: буџет ) планирају се у износу од
233.647.087 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

Екон.
клас.
2

1
2
3

711000
711110
711120
711190

Опис

Износ по врсти

3

4

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на друге приходе

101,000,000
70,000,000
27,000,000
4,000,000

Износ по
намени
5

Структ. у %
6

43.23
29.96
11.56
1.71
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713000
713120
713310
713400
714000
714400
714510
714540
714550
714560
716000
716110
733000
733000
741000
741150
741530
742000
742150
742250
742250
743000
743320
745000
745150

21

321310

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (правна и физичка лица)
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Порези на појединачне услуге
Порези на моторна возила
Накнада за промену намене обрадивог пољопр. 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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53,367,087
45,967,087
400,000
7,000,000
11,000,000
500,000
3,000,000
3,000,000
500,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000
39,500,000
39,500,000
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
233,647,087
5,000,000
5,000,000
238,647,087

22.84
19.67
0.17
3.00
4.71
0.21
1.28
1.28
0.21
1.71
3.42
3.42
16.91
16.91
2.35
0.21
2.14
3.06
1.56
1.28
0.21
0.21
0.21
3.27
3.27
100.00

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Средства буџета у износу од 233.647.087 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и
то:
Функ.
клас.

Позиц.

Раздео 1

Аналит.

Екон.
клас..

Опис

Средства из
буџета 01

Структу
ра 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
4,017,976
111
2/0
412
Социјални доприноси на терет послодавца
719,221
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
16,850,000
111
6/0
422
Трошкови путовања
300,000
111
7/0
423
Услуге по уговору - избори
5,000,000
111
8/0
424
Специјализоване услуге
300,000
111
9/0
Текуће поправке и одржавање
425
550,000
111
10/0
426
Материјал
2,000,000
111
11/0
465
Остале текуће дотације и трансфери
473,720
111
12/0
Порези, обавезне таксе и казне
482
50,000
Укупно за функционалну класификацију 111 Извршни и законодавни органи
30,260,917
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
30,260,917
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА
30,260,917

1.72
0.31
0.00
0.00
7.21
0.13
2.14
0.13
0.24
0.86
0.20
0.02
12.95
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

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
Накнаде трошкова за запослене
415
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

2,670,305
460,664
0
0
0
0
1,500,000
313,097
4,944,066
4,944,066
4,944,066

1.14
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.64
0.13
2.12

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
15,325,058
130
22/0
412
Социјални доприноси на терет послодавца
2,743,167
130
23/0
413
Накнаде у натури
10,000
130
24/0
414
Социјална давања запосленима
150,000
130
25/0
Накнаде трошкова за запослене
415
1,500,000
130
150,000
26/0
416
Награде запосл. и остали посебни расходи
130
27/0
421
Стални трошкови
5,000,000
130
28/0
422
Трошкови путовања
200,000
130
Услуге
по
уговору
29/0
423
3,140,000
130
Специјализоване услуге
30/0
424
1,360,000
130
31/0
Текуће поправке и одржавање
425
400,000
130
32/0
Материјал
426
2,000,000
130
33/0
Програм
реализовања
донација
Р.А.
451
500,000
130
34/0
Програм реализовања пројеката
451
0
130
35/0
465
Остале текуће дотације и трансфери
1,806,822
130
36/0
Накнада
за
соц.
зашт.
из
буџета
стип.
472
3,060,000
130
37/0
Текуће дотације невладиним организацијама
481
4,500,000
130
38/0
Финансирање политичких странака
481
234,000
130
39/0
Порези,
обавезне
таксе
и
казне
482
400,000
130
40/0
Новчане казне и пенали по реш. судова
483
1,500,000
130
41/0
Зграде и грађевински објекти
511
5,500,000
130
42/0
Машине и опрема
512
500,000
130
43/0
Нематеријална имовина
515
200,000
Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге
50,179,047
ПА 0003 Сервисирање јавног дуга
Функционална класификација 170 Сервисирање јавног дуга
170
44/0
441
Отплата домаћих камата
1,000,000
Отплата главнице домаћим кредиторима
170
45/0
611
4,000,000
Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга
5,000,000
ПА 0009 Текућа буџетска резерва
Функционална класификација 130 Средства резерви
130
46/0
499
Текућа буџетска резерва
3,510,000

6.56
1.17
0.00
0.06
0.64
0.06
2.14
0.09
1.34
0.58
0.17
0.86
0.21
0.00
0.77
1.31
1.93
0.10
0.17
0.64
2.35
0.21
0.09
21.48

0.43
1.71
2.14

1.50

21. 12.2017.

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 20 - страна 5

Укупно за функционалну класификацију 130 Средства резерви
3,510,000
1.50
ПА 0010 Стална буџетска резерва
Функционална класификација 130 Средства резерви
130
47/0
0.17
499
Стална буџетска резерва
400,000
Укупно за функционалну класификацију 130 Средства резерви
400,000
0.17
Програм 0901
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 Социјалне помоћи
Функционална класификација 090 Социјална заштита некласификована на другом
месту
090
48/0
0.51
422
Путни трошак деце ометене у развоју
1,200,000
090
49/0
0.77
463
Трансфери осталим нивоима власти - ЦСР
1,800,000
090
50/0
0.24
472
Трошак смештаја деце ометене у развоју
550,000
090
51/0
0.26
472
Социјална заштита - проширена права
600,000
090
52/0
0.43
472
Дечја заштита
1,000,000
Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална зашт. некласиф. на
5,150,000
2.20
другом месту
ПА 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
070
53/0
0.43
481
Дотације невладиним организацијама
1,000,000
Укупно за функционалну класификацију 070 Соц. помоћ угр. ст. некласиф. на
1,000,000
0.43
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
1.70
481
Дотације невладиним организацијама
3,970,000
Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта
3,970,000
1.70
Програм 1801
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функционална класификација 700 Здравство
Дотације организацијама обавезног социјалног
700
5.56
55/0
464
осигурања
13,000,000
Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство
13,000,000
5.56
Програм 2002
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање основних школа
Функционална класификација 912 Основно образовање
912
4.39
56/0
463
Трансфери осталим нивоима власти
10,250,000
Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање
10,250,000
4.39
Програм 2003
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање средњих школа
Функционална класификација 920 Средње образовање
920
1.66
57/0
463
Трансфери осталим нивоима власти
3,879,483
Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање
3,879,483
1.66
Програм 1101
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0003 Управљање грађевинским земљиштем
Функционална класификација 620 Комунална делатност
620
58/0
421
Стални трошкови
6,500,000
2.78
Услуге по уговору
620
59/0
423
0
0.00
Специјализоване услуге
620
60/0
424
4,320,000
1.85
Текуће поправке и одржавање
620
61/0
425
7,300,000
3.12
Материјал
620
62/0
426
900,000
0.39
Зграде и грађевински објекти
620
63/0
511
8,300,000
3.55
Укупно за функционалну класификацију 620 Комунална делатност
27,320,000
11.69
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА
123,658,530
59.82
Глава 3.02
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 2001
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
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Функционална класификација 911 Предшколско образовање
911
64/0
411
Плате, додаци и накнаде запослених
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
Новчане казне и пенали по реш. судова
911
77/0
483
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
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20,256,500
3,625,984
0
500,000
250,000
700,000
1,100,000
210,000
677,500
350,000
204,000
2,997,500
2,388,248
450,000
697,500
500,000
34,907,232
34,907,232

8.67
1.55
0.00
0.21
0.11
0.30
0.47
0.09
0.29
0.15
0.09
1.28
1.02
0.19
0.30
0.21
14.94

2,340,533
418,954
0
0
0
0
891,830
355,000
1,405,000
260,000
125,000
260,000
275,949
250,000
120,000
6,702,266
6,702,266

1.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
0.15
0.60
0.11
0.05
0.11
0.12
0.11
0.05
2.87

2,904,290
523,961
0
0
263,000
0
330,000
30,000
170,000
10,000
100,000
200,000

1.24
0.22
0.00
0.00
0.11
0.00
0.14
0.01
0.07
0.00
0.04
0.09
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820
107/0
465
Остале текуће дотације и трансфери
820
108/0
511
Зграде и грађевински објекти
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

342,825
0
100,000
200,000
5,174,076
5,174,076
170,442,104

0.15
0.00
0.04
0.09
2.21
82.45

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Глава 4.01
Програм 1102

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
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

15,000,000
0
1,000,000
6,000,000
500,000
2,500,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000

6.42
0.00
0.43
2.57
0.21
1.07
10.70

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
233,647,087

1.28
1.28

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 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем
прегледу:
Ек.
клас.

Р. бр.

Опис

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

511

1

512

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Реконструкција надвожњака и
израда саобраћајница за приступ
радној зони
Година почетка финансирања
пројекта: 2018
Година завршетка финансирања
пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
● из текућих прихода буџета
● из кредита
● из буџета Републике Србије
● из донација
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема

25,000,000
3,000,000
0
4,000,000

5,000,000
0
4,000,000

5,000,000
0
4,000,000

21. 12.2017.
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451
1

463
1
2
3
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Опрема за саобраћај
Административна опрема
Остала опрема
В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције јавним
нефин. предуз. и организацијама
ЈП........................
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Капитални трансфери другим
нивоима власти
Реконструкција......................
Реконструкција......................
Набавка опреме.................

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

Екон.
клас.

Назив конта

План за 2018.

1

2

3

4

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 нефинанс.предузећима и организ.
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

47,514,662
8,491,951
10,000
650,000
2,013,000
850,000
59,529,613
45,671,830
2,295,000
11,892,500
10,600,000
14,679,000
8,857,500
93,995,830
1,000,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
15,929,483
13,000,000
5,600,661
34,530,144
5,210,000
5,210,000
9,704,000
450,000
1,950,000
12,104,000
3,910,000
3,910,000
14,747,500
1,220,000
400,000
16,367,500
4,000,000
4,000,000
233,647,087

Структ. у %
5

20.34
3.63
0.00
0.28
0.86
0.36
25.48
19.55
0.98
5.09
4.54
6.28
3.79
40.23
0.43
0.43
1.28
1.28
6.82
5.56
2.40
14.78
2.23
2.23
4.15
0.19
0.83
5.18
1.67
1.67
6.31
0.52
0.17
7.01
1.71
1.71
100.00
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'-1naH 6.
CpeACTBa 6y~eTa Y ~3HOCY OA 233.647.087
TO·
Wl1ljlpa
nporpaM
nA

1
1101

A~Hapa YTBpf]eH~

cY

~ pacnopef]eH~

no nporpaMcKoj

Ha311B

2

3
nporpaM 1. CTaHoBalbe, yp6aHI13aM 11 npoCT. nIlaHl1palbe

0003

YnpaBIbafbe rpaneB~HcK~M 3eMIb~WTeM
nporpaM 2. KOMYHaIlHa AeIlaTHOCT

0008

YnpaBIbafbe ~ cHa6AeBafbe BOAOM 3a n~ne
nporpaM 6. 3aWTI1Ta lKl1BOTHe CpeAI1He

0001

YnpaBIbafbe 3aWT~TOM lK~BOTHe cpeA~He
nporpaM 8. npe,!\WKOIlCKO BaCnl1Talbe 11 o6pa30Balbe
CDYHKlI~oH~cafbe ~ oTBap~Bafbe npeAw.Bacn~T. ~ o6pa30Bafba
nporpaM 9. OCHOBHO o6pa30Balbe 11 BaCnl1Talbe
CDYHKlI~oH~cafbe OCHOBH~X WKona
nporpaM 10. Cpe,!\lbe o6pa30Balbe 11 BaCnl1Talbe
CDYHKlI~oH~cafbe cpeAfb~x WKona
nporpaM 11. COlll1jaIlHa 11 Ae~ja 3aWTI1Ta
JeAHoKpaTHe nOMon~ ~ APyr~ o6n~lI~ nOMon~
nOAPwKa pean~3all~j~ nporpaMa LjpBeHor KpCTa
nporpaM 12. 3ApaBcTBeHa 3aWTI1Ta
CDYHKlI~oH~cafbe YCTaHOBa np~MapHe 3ApaBCTBeHe 3aWT~Te
nporpaM 13. Pa3Boj KYIlType 11 I1HljlopMI1Calba

1102
0401
2001
0001
2002
0001
2003
0001
0901
0001
0005
1801
0001
1201
0001
1301
0001
0602

CDYHKlI~oH~cafbe nOKanH~X

YCTaHOBa KynTVpe
nporpaM 14. Pa3Boj cnopTa 11 OMIlaAI1He
nOAPwKa nOKanH~M cnopTcK~M opraH~3 , YAPYlK. ~ caBe3~Ma
nporpaM 15. OnwTe YCIlyre IlOKaIlHe caMoynpBe

0001
0003
0009
0010

nOKanHe caMoynpaBe ~ rpaAcK~x onWT~Ha
jaBHor Ayra
TeKyna 6y~eTcKa pe3epBa
CTanHa 6y~eTcKa pe3epBa
nporpaM 16. nOIlI1TI1~KI1 CI1CTeM IlOKaIlHe caMoynpaBe

0001
0002

CDYHK~lI~oH~cafbe cKynwT~He

2101

CDYHKlI~oH~cafbe
CepB~c~pafbe

CDYHKlI~oH~cafbe ~3BPWH~X opraHa
YKYnHIiI npOrPAMCKIiI JABHIiI PACXOAIiI

KnaC~¢~Kall~j~, ~

Cpe,!\CTBa 113
6y1,1eTa

4
27320000
27320000
25,000,000
25,000,000
3000000
3000000
34907232
34,907,232
10,250,000
10,250,000
3879483
3879483
6,150,000
5,150,000
1,000,000
13,000,000
13000000
11,876,342
11 876342
3,970,000
3,970,000
59089047
50179047
5000000
3,510,000
400,000
35204983
30260917
4944066
233,647,087

CTPYKTYpa

%
7
11.69
11.69
10.70
10.70
1.28
1.28
14.94
14.94
4.39
4.39
1.66
1.66
2.63
2.20
0.43
5.56
5.56
5.08
5.08
1.70
170
25.29
21.48
2.14
1.50
0.17
15.07
12.95
2.12
100.00

III 1i13BPWABAH::.E 6YI,IETA
'-1naH 7.
Y CKnaAY ca 3aKoHom a oApef]~BafbY MaKC~ManHor 6poja 3anocneH~X Y jaBHoM ceKTopy ("Cn. rnacH~K PC" 6p.
68/15 ~ 81/2016 - OAnYKa YC), 6poj 3anocneH~X KOA KOp~cH~Ka 6WeTa He MOlKe npen~ MaKc~ManaH 6poj 3anocneH~X
Ha HeoApef]eHo ~ oApef]eHo BpeMe, ~ TO:
23 3anocneH~X Y nOKanHoj aAM~H~cTapll~j~ Ha HeoApef]eHo BpeMe,
5 3anocneH~X Y nOKanHoj aAM~H~cTapll~j~ Ha oApef]eHo BpeMe,
27 3anocneH~X Y npeAwKoncK~M YCTaHOBaMa Ha HeoApef]eHo BpeMe,
3anocneH~X Y npeAwKoncK~M YCTaHOBaMa Ha oApef]eHo BpeMe.
7 3anocneH~X Y YCTaHOBaMa Kymype Ha HeoApef]eHo BpeMe,
1 3anocneH~X Y YCTaHOBaMa Kymype Ha oApef]eHo BpeMe.
34 3anocneH~X Y jaBH~M npeAY3en~Ma Ha HeoApef]eHo BpeMe,
1 3anocneH~X Y jaBH~M npeAY3en~Ma Ha oApef]eHo BpeMe,
Y OBOj OAnYlI~ a 6y~eTY cpeACTBa 3a nnaTe ce o6e36ef]yjy 3a 6poj 3anocneH~X ~3 CTaBa 1. OBor YnaHa.
'-1naH 8.
3a ~3Bpwefbe aBe OAnYKe oAroBopaH je npeAceAH~K onWT~He.
HapeA60AaBali 3a ~3Bpwefbe 6weTa je npeAceAH~K onWT~He.

o
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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.
ове
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 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току
2018. године, преносе се у 2019, 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
добара, 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 2018. години само у складу са
чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу 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 2018. 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 2018. 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, 78/2011 и 68/2015).
Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства
која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са
одлуком о буџету општине Лапово за 2017. 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 2018. 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 2018. години.Takoђе, у 2018.
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.
Ову Одлуку објавити у "Службеном
Републике Србије.

Члан 32
гласнику општине Лапово" и доставити Министарству финансија

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине Лапово, а
примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
Скупштина општине Лапово
Број: 400-15/17-I-04
Председник
Небојша Милетић,ср.

159.
На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр, 21/16) чл.30. и Статута Општине Лапово
(“Сл.гласник општине Лапово”, бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово
на седници одржаној дана 21. децембра 2017. године, усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
за 2018.годину
•

Постојећи број службеника и намештеника на дан 21.децембра 2017.године
- Попуњена радна места на неодређено радно време по називима
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Начелник општинске управе
1
Руководилац Одељења за општу управу
1
друштвене делатности и заједничке послове
Послови управљања људским ресурсима и
1
радни односи
Послови пријемне канцеларије за рад са
1
странкама
Послови за грађанска стања и матичар за
1
матично подручје Лапово
Послови административног радника за унос
1
података у бирачки списак и архивара
Послови Канцеларије за младе и локалног
1
економског развоја
Шеф одсека за заједничке и скупштинске
1
послове
Руководилац Одељења за урбанизам
1
имовинско-правне и стамбено- комуналне
делатности
Управљање и вођење инвестицијама и
1
унфраструктури и послови саобраћаја
Шеф одсека за инспекцијске послове
1
Просветни инспектор
1
Грађевински инспектор
1
Комунални инспектор и инспектор за
1
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заштиту животне средине
Руководилац Одељења за буџет, привреду и
финансије
Аналитичар буџета
Шеф одсека за буџет и књиговодствене
послове
Контиста-књиговођа
Књиговођа, радник за финансијскоматеријалне послове, борачко-инвалидску и
социјалну заштиту
Шеф одсека за послове локалне пореске
администрације
Књиговођа-администратор
РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА
Возач
Хигијеничар
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
Радни однос на одређено време
Помоћник председника општине за
финансије, привредни развој и друштвене
делатности
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1
1
1
1
1

1
1
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
1
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1

ПОПУЊЕНА РАДНА МЕСТА ПРЕМА ЗВАЊИМА
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА
Положај у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
5
3
2
5
/
5
/
/

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА ПРЕМА ГРУПИ ПОСЛОВА
РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА
Прва група радних места
Друга група радних места
Трећа група радних места
Четврта група радних места
Пета група радних места

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
/
/
/
1
1

• БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ СА РАДНИМ ОДНОСОМ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ У 2018.ГОД. ЗА КОЈУ СЕ ДОНОСИ КАДРОВСКИ ПЛАН
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
/
/
/
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Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник
•
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/
/
/
/
/
/

БРОЈ ПРИПРАВНИКА ЧИЈИ СЕ ПРИЈЕМ ПЛАНИРА
ПРИПРАВНИЦИ
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
/
/
/

• 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
/
/

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
Радни однос на одређено време
Помоћник председника општине
за економски, рурални развој и
пољопривреду

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1

У општинској управи општине Лапово на месту службеника на положају, налази се
лице чије је радно место систематизовано Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи Лапово бр. 020-232/17-III-04 од 24.11.2017.године
(“Сл.гласник општине Лапово бр. 16/17 и 9/17) и није приказано у постојећем и
планираном броју.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чл.77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (“Сл.гласник РС” број: 21/16) 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 Лапово
истовремено са Одлуком о буџету у јединици локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-257/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
160.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр., 108/13,142/14, 68/15-др.закон,103/2015 и 99/2016) и
члана 30. став 1. тачка 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,
бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 21.12.
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ЗА 2017. ГОДИНУ
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Члан 1.
Овом Одлуком приступа се вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине
Лапово за 2017. годину (у даљем тексту: екстерна ревизија).
Члан 2.
Екстерну ревизију из члана 1. ове Одлуке обавиће лице које испуњава услове за обављање
послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Члан 3.
Избор лица из члана 2. ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/15 и 68/15).
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Лапово да са лицем из члана 3. ове Одлуке
закључи уговор о регулисању међусобних односа у вези са обављањем послова ревизије
Завршног рачуна буџета општине Лапово за 2017. годину.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Лапово“, а примењиваће се по добијању сагласности Државне
ревизорске институције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 400-16/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
161.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Сл. гласник РС“ 61/17, 82/17, 92/17 и 111/17), члана 30. став 1. тачка 6. Статута Општине
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина
општине Лапово, на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик
у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину
І Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време за
сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за
календарску 2017. годину.
ІІ Максимални број запослених на неодређено време, за сваки организациони облик у
систему јединице локалне самоуправе општине Лапово је следећи:
Организациони облик
Општинска управа општине Лапово
ЈКСП „Морава“Лапово
КТЦ„Стефан Немања“Лапово
Библиотека „Слово“Лапово
Предшколска
установа
„Наша
младост“ Лапово
УКУПНО:

Максимални број
неодређено време

запослених

на
25
34
3
4
27
93

ІІІ Максимални број запослених на неодређено време у систему јединице локалне
самоуправе општине Лапово јесте 93.
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ІV Ако у организационом облику има већи број запослених на неодређено време од
броја одређеног у табеларном приказу, организациони облик дужан је да спроведе
рационализацију најмање до утврђеног максималног броја запослених.
V У оквиру максималног броја запослених, одређеног у табели сваки организациони
облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има
обезбеђену масу средстава за зараде.
VІ Ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног броја
максимално запослених, број максимално запослених се може повећати највише до
утврђеног максималног броја запослених у складу са Законом и подзаконским актима
који регулишу ову област.
VІІ Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лапово“.
VIII Даном доношења ове одлуке престаје да важи одлука бр. 020-244/17-I-04
од 27.11.2017.године.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни основ за доношење Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину, у даљем
тексту (Одлука), садржан је у члану 6. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), којим се
прописује обавеза скупштине јединице локалне самоуправе, да утврди максимални број
запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, Одлуци Владе
Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“ 61/17, 82/17, 92/17 и
111/17), којима је утврђен максимални број запослених за систем локалне самоуправе
општине Лапово и члану 30.став 1.тачка 6. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), којим је утврђена надлежност Скупштине
општине Лапово за доношење исте.
Укупан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе
општине Лапово, који чине органи локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и
друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне
самоуправе, износи 93 запослених.
Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“ 61/17, 82/17,
92/17 и 111/17), одређен је максималан број запослених на неодређено време за општину
Лапово, као јединицу локалне самоуправе који износи 93 запослена.
Због обавезе усклађивања максималног броја запослених са наведеном Одлуком
Владе РС, утврђен је максимални број запослених на неодређено по свим организационим
облицима система локалне самоуправе и донета је одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-258/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср
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162.
На основу чл. 83. у вези члана 69. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), и чл. 30. ст. 1. тачка
15. Статута Општине Лапово („Сл. лист Општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) и
Плана Генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово-пречишћен текст
(''Сл.гласник Општине Лапово'' бр.6/17), а поводом захтева Електропривреде Србије, ЕПС
Дистрибуција д.о.о. Београд, за давање сагласности за изградњу трафостанице 10/0,4 кв на
кп.бр.11595 КО Лапово у ул. Церској у Лапову, власништво јавне својине Општине
Лапово, Скупштина Општине Лапово је на седници одржаној дана 21.12.2017. године,
донела следећу
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Електропривреди Србије, ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, за
изградњу МБТС 10/0,4 кв, на грађевинском земљишту у јавној својини Општине Лапово,
дефинисане као кп.бр.11595, лист непокретности бр.475, КО Лапово, у ул. Церској у
Лапову, у појасу регулације, на проширењу, непосредно до кп.бр.11187 КО Лапово у
Лапову.
Члан 2.
Сагласност се даје у сврху стварања услова грађанима Општине Лапово, за
прикључење на дистрибутивну електро мрежу и важи под условом да подносилац захтева
прибави решење о одобрењу за извођење радова на изградњи МБТС 10/0,4 кв, на наведеној
локацији исту изгради и стави у функцију у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-259/17-I-04
Председник
Небојша Милетић ,ср.
163.
На основу члана 61. став 7. и члана 76. Закона о становању и одржавању зграда
("Службени гласник РС", број 104/16), члана 1. Правилника о критеријумима за
утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде („Сл.гласник РС“
бр.101/17) и члана 30. Статута Општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/12,
13/12 и 17/17), Скупштина Општине Лапово је на седници одржаној 21.12.2017. године,
донела
ОДЛУКУ
о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, о
минималној висини издвајања на име трошкова текућег и инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде и о висини износа накнаде за постављеног принудног
управника зграде, на територији Општине Лапово
I ПРЕДМЕТ РЕГУЛИСАЊА
Члан 1.
Одлуком о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама, о минималној висини издвајања на име трошкова текућег и инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, и о висини износа накнаде за постављеног
принудног управника, на територији Општине Лапово (у даљем тексту: Одлука) уређују се
општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем тексту:
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зграда), износ минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање заједничких
делова зграде и износ накнаде за постављеног принудног управника зграде на територији
Општине Лапово.
II ОПШТA ПРАВИЛA КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Под кућним редом подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна
за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у згради, свим
станарима неометано коришћење пословних и заједничких делова зграде, као и земљишта
за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и
употребљивом стању, сигурном за коришћење.
Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде, који не може бити у
супротности са општим правилима кућног реда из ове Одлуке.
Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а
састоји се од најмање три стана.
Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног
пословног простора.
Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде,
односно зграде као целини, као што су: заједнички простор (степениште, улазни простори
и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница,
сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби
власника посебних или самосталних делова зграде; и др.), заједнички грађевински
елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна, излолација и завршна обрада зида према
спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци,
канал за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне
конструкције и др.), као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње
електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт,
громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета,
телефонска инсталација и сви комунални прикључци који су намењени заједничком
коришћењу), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни
део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталације, опреме и уређаја који
искључиво служи једном посебном делу.
Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава
услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку, у складу са Законом којим
се уређује планирање и изградња, постаје катастарска парцела.
Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних
делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.
Орган управљања, у смислу одредаба ове Одлуке, је управник или професионални
управник стамбене заједнице и скупштина стамбене заједнице.
Станар, у смислу ове Одлуке, је власник, закупац посебног дела зграде (стана или
пословног простора), њихови чланови породичног домаћинства, супружник, ванбрачни
партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови
родитељи и лица која су они дужни по Закону да издржавају а који станују у истом стану,
лица која су запослена у пословним просторијама, као и лице које је корисник посебног
дела зграде по неком другом правном основу.
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2. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
О кућном реду у зградама дужни су да се старају станари и орган управљања.
Члан 4.
Станари су дужни да посебне заједничке делове зграде и земљишта за редовну
употребу користе са потребном пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не
ометају остале станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и
земљишта за редовну употребу зграде и не угрожавају безбедност других.
Време одмора
Члан 5.
Станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у
згради (време одмора):
- радним данима у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 07,00 часова
наредног дана,
- у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова, и од 22,00 часа у суботу до
10,00 часова у недељу.
Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 4,00 часова 01. јануара не сматра
се временом за одмор.
Бука у време одмора
Члан 6.
Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима
правити буку у време одмора и нарушавати мир у згради.
Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивач и слично), вентилационих
система, клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију, тв пријемника и других уређаја,
машина и апарата у згради у времену одмора, дозвољено је само до собне јачине звука.
Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених
површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично).
У случају породичног славља, станари су дужни да постављањем обавештења на
видном месту у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати
дуже од 01,00 часа после поноћи.
2.1. КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 7.
На терасама, лођама, балконима забрањено је држати и депоновати ствари које
нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично.
Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете,
кућно смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, столњаке, крпе и друге
сличне предмете.
Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије
са цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике
и возила.
У стамбеним и пословним просторијама не сме се држати огрев, течно гориво,
експлозивне и запаљиве материје, хемијска или друга средства која могу да изазову
експлозију, а огрев се мора држати у подрумским просторијама.
Држање кућних љубимаца
Члан 8.
Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце али су
дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и
не нарушавају мир и тишину у згради.
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Обављање привредне делатности у стамбеној згради, односно
стамбено-пословној згради
Члан 9.
Привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради, односно стамбено
пословној згради дозвољено посебним прописима мора се обављати тако да не ремети мир
у коришћењу станова.
Пара, дим, мириси и бука који се стварају обављањем привредне делатности морају
бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.
Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у згради
Члан 10.
Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у
згради или на згради дужан је да претходно о томе обавести орган управљања зградом,
достави на увид одобрење надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним
Законом прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих грађевинских радова, а
потом постави обавештење на видном месту у згради и обавести станаре о дану почетка
извођења радова, врсти и трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је да по завршетку радова
делове зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну
употребу које је коришћено за извођење радова врати у првобитно стање.
Радови у случају хаварије и потребе за хитним интервенцијама могу се изводити и у
време одмора, а други грађевински, грађевинско-занатски и инсталетерски радови у
згради за које је потребно да се предходно обавести орган управљања зградом не могу се
изводити у време ноћног одмора.
Уколико је за отклањање квара на инсталацијама у згради потребно пролазити или
обављати радове у стамбеним или пословним просторијама, њихови власници су дужни да
омогуће приступ радницима који су ангажовани на отклањању квара, при чему имају
право да захтевају да њихов посебан део буде враћен у стање у коме се налазио пре него
што је дозволио пролаз или његову употребу , односно има право на накнаду штете која
је причињена пролазом или употребом на посебном делу.
2.2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 11.
Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или
самосталних делова зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова
зграде имају право заједничке недељиве својине.
Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у
мери у којој то одговара њиховим потребама и потребама чланова њиховог домаћинства,
односно обављања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих
станара, у складу са њиховом наменом.
Капија и улазна врата
Члан 12.
Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00
часова наредног дана лети, и од 22,00 до 6,00 часова наредног дана зими.
У зградама у којима постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, станари
на Скупштини стамбене заједнице могу донети Одлуку да улазна врата у згради буду
стално закључана.
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Станари који даљинским управљачем отварају улазну капију ради уласка или
изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана
након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.
Станарима се обезбеђују кључеви од капије и улазних врата које су дужни да врате
када им престане својство станара у смислу ове одлуке, о чему се стара Управник односно
професионални управник стамбене заједнице.
Улаз у зграду
Члан 13.
Управник (професионални управник) стамбене зграде дужан је да на видном месту
на уласку устамбену зграду, осим аката прописаних посебним законима, истакне:
- решење о регистрацији стамбене заједнице
- ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и
одржавању зграда,
- време одмора,
- списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких просторија и просторија са
техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна
блоковска),
- обавештење којом јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено
одржавање зграде,
- упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми
зграде, као и
- друге информације и одлуке Скупштине стамбене заједнице, битне за стварање и
успостављање реда, мира и поштовање одредаба посебних закона ове одлуке.
На видном месту на уласку у стамбену зграду, Управник стамбене заједнице може
поставити и списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз
писани пристанак сваког појединачног станара.
Ако Управник стамбене заједнице не истакне на видном месту списак свих станара,
дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би
био доступан свим станарима и надлежним органима.
Заједнички простор
Члан 14.
Заједнички простор у згради (степениште, улазни простор и ветробрани, заједнички
ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш,
заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних
или самосталних делова зграде и др.) служе за потребе свих станара и користе се у складу
са њиховом наменом.
Станарима се обезбеђују кључеви од заједничких просторија или се обавештавају
код кога се исти налазе, и исте су дужни да врате када им престане својство станара у
смислу ове одлуке, о чему се стара Управник односно професионални управник стамбене
заједнице.
Члан 15.
Скупштина стамбене заједнице зграде одређује распоред коришћења просторија
намењених заједничкој употреби, а Управник стамбене заједнице односно професионални
управник се стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења.
Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке
употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу /лицима задуженим
за његово чување.
Члан 16.
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Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких
просторија не повећају, неоправдано, укупне заједничке трошкове (утрошак електричне
енергије, без потребе отварања прозора у зимском периоду, итд.).
Члан 17.
У заједничким просторијама, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих
просторија, забрањено је држати ствари које ометају њихово наменско коришћење.
Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких просторија и обезбеде
несметани и слободан пролаз кроз њих.
Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу и
другим заједничким просторијама, као и пушење на степеништу и ходнику.
Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата,
прозоре, уређаје и друге делове зграде.
Заједнички судови за прикупљање смећа држе се на месту које је за то одређено и у
исте је забрањено бацати отпатке индустријске и занатске делатности, земљу, шљаку из
котларнице и баштенске отпатке.
Члан 18.
Улазни ходник и степениште зграде који немају уређај за аутоматско осветљење
треба да буду осветљени о чему се стара Управник или професионални управник.
Члан 19.
Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну
употребу зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и другим спољним деловима зграде,
станар може постављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим
прописима и обавезном сагласношћу Скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламу уклони и да простор на коме су
били постављени доведе у исправно стање.
Члан 20.
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно
одржавају.
Подрумске просторије
Члан 21.
Улазна врата у подрум се закључавају.
Станари морају имати кључ од врата подрума.
У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности.
Прозори на подрумима морају бити обезбеђени –заштићени од убацивања запаљених
или запаљивих предмета о чему се старају станари, Управник или професионални
управник.
Подрумске просторије морају бити снабдевене исправном инсталацијом за
осветљивање.
Огревни материјал
Члан 22.
Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или
одлуком Скупштине стамбене заједнице одређене за то.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то
нису одређена.
Таван
Члан 23.
Улазна врата на тавану морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима
зграде.
На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.
Таванске просторије морају бити снабдевене исправном инсталацијом за осветљење.
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Тераса и кров зграде
Члан 24.
На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само стручним
лицима ради поправки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и
слично.
Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров као
ни други заједнички део зграде.
Спољни делови зграде
Члан 25.
Спољни делови зграде (врата, прозор, излози и сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се
корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде.
Врата, прозори, капци, ролетне, и сл. у приземљу зграде морају се користити и
држати тако да не ометају кретање пролазника.
Земљиште за редовну употребу зграде
Члан 26.
Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима.
Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања
земљишта за редовну употребу зграде, у складу са пројектно-техничком документацијом
зграде.
Одлуком Скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде
може бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других
моторних возила, као и вршење других, уобичајених, заједничких потреба станара.
Члан 27.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу
зграде и редовно поправља и замењује оштећене делове ограде, чисте, косе траву, орезују
живу ограду и друго растиње, уклањају коров, одржавају бетонске површине, тротоаре,
прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне стазе, уклањају
грађевински и други отпад, као и да предузимају друге радове како би простор око зграде
био у уредном стању.
На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински
материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно
одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде
морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење
зграде, тих површина и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и
сл.).
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења
површине око зграде.
Обезбеђење зграде у случају временских непогода
Члан 28.
Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских
непогода, обезбеди да простори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим
заједничким просторијама зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при
чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграда,
и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
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Станари, су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и
прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним
просторијама.
Орган управљања зградом је дужан да у зимском периоду обезбеди предузимање
мера заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја
у заједничким просторијама, као и да обезбеди уклањање снега и леда са заједничких
делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде.
2.3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
Унутрашње електричне инсталације
Члан 29.
Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним
уређајима који служе згради као целини или заједничким деловима зграде.
Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и
ормарића могу обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.
Водоводне и канализационе инсталације
Члан 30.
Станари су дужни да своје и заједничке водоводне и канализационе инсталације
држе у исправном и уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону
инсталацију, није дозвољено бацање отпадака и других предмета који могу загушити или
оштетити инсталације.
Котларница , инсталације грејања ,димњак
Члан 31.
Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице.
Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка
коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде.
Забрањено је зазиђивање отвора и ревизионих отвора димњачких канала или
коришћење димњачких канала супротно њиховој намени.
Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради
Члан 32.
Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта,
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за
употребу лифта.
У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи
упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено
одржавање зграде, о чему се стара орган управљања.
Громобрани и електричне инсталације
Члан 33.
Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном
сервисирању громобрана и електричних инсталација.
Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање
недостатака, као и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од
електричног удара и отклањање кварова могу вршити само стручна лица, на основу
правила прописаних посебним законом.
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Апарати за гашење, откривање и јављање пожара
Члан 34.
Орган управљања зградом дужан је да води рачуна о исправности и чувању од
оштећења опреме, уређаја и средства за гашење пожара, као и да предузме друге
превентивне мере прописане одредбама посебног закона.
Безбедоносна расвета
Члан 35.
Забрањено је оштећивати и уништавати безбедоносну расвету.
Радови на текућем и инвестиционом одржавању заједничких делова
стамбене зграде
Члан 36.
Текуће одржавање зграде је извођење радова који се предузимају ради спречавања
оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од
прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова
којима се обезбеђује одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а
радови на текућем одржавању заједничких делова зграде обухватају:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и
др.;
3) дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради;
4) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација
централног грајања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака
централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради,
електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и
вентилацију зграде;
5) чишћење олука и олучних цеви зграде;
6) поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана
за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
7) кречење заједничких просторија у згради;
8) фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима
зграде;
9) одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза,
заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др.);
10) чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и
слично;
11) друге радове којим се обезбеђује текуће одржавање зграде на задовољавајућем
нивоу употребљивости.
Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог
члана могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за
обављање наведених делатности.
Инвестиционо одржавање јесте извођење грађевинско-занатских, односно других
радова у зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде.
3. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и
демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без
потребног одобрења надлежног државног органа и без сагласности скупштине стамбене
заједнице.
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Члан 38.
За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања.
Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање малолетног
детета, усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за понашање других лица
која су у његовом стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове
одлуке.
Члан 39.
О непоштовању кућног реда, као и хаварија које могу угрозити заједничке делове
зграде или посебне делове зграде других власника, станари најпре обавештавају
скупштину стамбене заједнице или управника односно професионалног управника, који ће
по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред, о датој
поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени прекршај
пријавити и надлежној инспекцији како би се предузеле мере у складу са Законом о
становању и одржавању зграда.
Уколико се ненаменски и непажљивим руковањем и употребом инсталација и
уређаја нанесе штета на инсталацијама, уређајима, заједничким деловима зграде и објекту
у целини, као и посебним деловима других власника и уређајима и инсталацијама у истим,
лице које је проузроковало ту штету дужно је да надокнади штету и сноси трошкове
отклањања квара.
Управник, односно професионални управник, одговара стамбеној заједници, уколико
у року од два месеца од сазнања за учињену штету и одговорно лице, пропусти да
предузме потребне радње укључујући и подношење тужбе у циљу регреса за трошкове
одржавања односно поправке, против лица које је одговорно за оштећење заједничких
делова зграде.
За штету која проистекне од заједничких делова зграде одговара стамбена заједница
а супседијарно и власници посебних делова ако стамбена заједница не надокнади штету у
року који је одлуком надлежног органа одређен за накнаду штете.
4. НАДЗОР
Члан 40.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Орган општинске управе надлежан
за послове становања.
Послове инспекцијског надзора врши орган општинске управе надлежан за
инспекцијске послове, преко комуналног инспектора и грађевинског инспектора, у складу
са Законом о становању и одржавању зграда, Законом који регулише рад инспекцијских
органа и другим важећим прописима из ове области.
У вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, инспектор из става 2.
овог члана има овлашћење да изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом одлуком
прописане новчане казне у фиксном износу и врши друге послове у складу са
овлашћењима из закона и овом одлуком.
Стамбена заједница, односно Скупштина стамбене заједнице, управник односно
професионални управник и друга лица, пружаће помоћ органима из става 2. овог члана
тако што ће указати на поједине пропусте станара и власника пословног простора и дати
потребне податке о станарима и власницима пословних просторија који се не придржавају
кућног реда у стамбеним зградама.
5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај
станар физичко лице уколико поступи супротно следећим одредбама ове Одлуке:
1.поступи супротно одредбама члана 7. Одлуке ( на терасама, лођама и балконима
држи ствари које нарушавају изглед зграде, баца смеће и слично, кроз прозоре, врата,
балконе, лође, држи необезбеђене саксије и сл.) ;
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2.поступи супротно одредбама члана 8. Одлуке (не води рачуна о кућним
љубимцима који нарушавају мир, тишину, чистоћу) ;
3.поступи супротно одредбама члана 15. став 2. Одлуке (не доведе у ред просторије
намењене заједничкој употреби после коришћења и не врати кључ надлежном лицу);
4. поступи супротно одредбама члана 17. Одлуке (у заједничким просторијама држи
ненаменске ствари, не одржава хигијену, оставља отпатке, оштећује делове зграде, баца
отпатке супротно одредбама наведеног члана);
5. поступи супротно одредбама члана 20. Одлуке (не обележи свој стан бројевима);
6. поступи супротно одредбама члана 22. Одлуке (не држи огревни материјал у
просторијама које су за то намењена и цепа огревни материјал у стану);
7. поступи супротно одредбама члана 24. Одлуке (приступи и омогући приступ на
терасу и кров ради уклањања снега, леда и слично, или ради поправке антена и сличних
уређаја лицу које за то није стручно, и оштети кров или други заједнички део зграде);
8. поступи супротно одредбама члана 25. Одлуке (не стара се о хигијени спољних
делова зграде-врата, прозори, излози и не стара се о томе да врата, прозори, капци и сл. у
приземљу не ометају кретање пролазника);
9. поступи супротно одредбама члана 29. Одлуке (неовлашћено отвара разводне
кутије и ормариће са електричним уређајима који служе згради као целини);
10. ако не учествује у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта
за редовну употребу зграде , и управљања зградом.
Новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00 динара казниће се за прекршај
станар физичко лице уколико поступи супротно следећим одредбама ове Одлуке:
1. поступи супротно одредбама члана 6. Одлуке (производи буку и нарушава мир у
време одмора);
2. поступи супротно одредбама члана 10. Одлуке (изводи грађевинске занатске и
инсталатерске радове у згради супротно одредбама овог члана и не дозволи приступ у
стамбеној просторији, радницима ради отклањања квара на инсталацијама у згради);
3. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. Одлуке (по исељењу не уклони
натписе и рекламу и простор на коме су били постављени не доведе у исправно стање);
4. поступи супротно одредбама члана 21.став 1. и 3. Одлуке (не закључава врата у
подруму, и држи у истима запаљиве предмете и течност);
5. поступи супротно одредбама члана 23. став 1. и 2. Одлуке (не закључава улазна
врата на тавану и држи запаљиве предмете и течност на тавану);
6. поступи супротно одредбама члана 27. став 2. и 4. Одлуке (депонује грађевински
материјал супротно одредбама овог члана, и уништава и оштећује ограду, зеленило и друге
елементе уређења површине око зграде);
7. поступи супротно члану 28. став 2. и 3. Одлуке (не уклони са прозора, тераса,
балкона и лођа снег и лед и не предузме мере заштите од смрзавања и прскања
водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и посл.просторијама, у
складу са овим чланом);
8. поступи супротно одредбама члана 30. Одлуке (канализационе и водоводне
инсталације не држе у исправном стању) ;
9. поступи супротно члану 31. став 3. Одлуке (врши зазиђивање отвора и ревизионих
отвора димњачких канала или користи исте супротно намени);
10. поступи супротно одредбама члана 35. Одлуке (уништава и оштећује
безбедносну расвету).
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице за
прекршаје из става 1. и 2. овог члана и из члана 9. ове Одлуке а одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. и 2. овог члана и из члана 9. ове Одлуке, предузетник ће се
казнити новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.
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Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај
орган управљања зградом Скупштина стамбене заједнице, уколико:
1. поступи супротно члану 21. Одлуке (не обезбеди закључавање подрумских
просторија, доступност кључа станарима, не обезбеди да прозори на подруму буду
заштићени од убацивања запаљених или запаљивих предмета, ако подрумска просторија
нема исправну инсталацију за осветљење, ако се држе запаљиве материје и течност у
подруму);
2. поступи супротно члану 23. Одлуке (не обезбеди закључавање таванског простора,
не обезбеди доступност кључа станарима, ако се на тавану држе запаљиви предмети и
течности, ако тавански простор нема исправну инсталацију за осветљење);
3. поступи супротно одредбама члана 27. Одлуке (не одржава земљиште за редовну
употребу зграде, зеленило и др. прописано овим чланом);
4. поступи супротно одредбама члана 28. Одлуке (не обезбеди да у случају
временских непогода заједнички простор- степениште, светларница, таван, подрум и др.
буде затворен и не обезбеди предузимање мера заштите од смрзавања и прскања
водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама и
уклањање снега и леда са заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу
зграде);
5. поступи супротно одредбама члана 32. Одлуке (не врши контролу исправности
лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну, не истакне упуство за употребу лифта
и упозорење да је лифт у квару и остало прописано овим чланом);
6. поступи супротно одредбама члана 33. Одлуке (не стара се о исправности и
редовном сервисирању громобрана и електричних инсталација);
7. поступи супротно одредбама члана 34. Одлуке (не води рачуна о исправности и
чувању од оштећења опреме, уређаја и средстава за гашење пожара);
8. поступи супротно одредбама члана 35. Одлуке (не стара се о безбедносној
расвети).
Члан 43.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај орган
управљања стамбене заједнице-Управник односно професионални управник, уколико:
1. поступи супротно одредбама члана 6. Одлуке (не стара се о кућном реду и миру)
2. поступи супротно одредбама члана 13. Одлуке (на видном месту не истакне
одлуку, обавештења, списак станара и др. из овог члана);
3. поступи супротно одредбама члана 12. и 14. Одлуке (не обезбеди станарима
кључеве од улазних врата и заједничких просторија зграде односно не обавести код кога
се кључеви од заједничких просторија налазе);
4. поступи супротно члану 18. Одлуке (не обезбеди осветљавање степеништа и
ходника ако у згради не постоје уређаји за аутоматско осветљавање);
5. поступи супротно члану 21. Одлуке (не обезбеди закључавање подрумских
просторија, доступност кључа станарима, не обезбеди да прозори на подруму буду
заштићени од убацивања запаљених или запаљивих предмета, ако подрумска просторија
нема исправну инсталацију за осветљење, ако се држе запаљиве материје и течност у
подруму);
6. поступи супротно члану 23. Одлуке (не обезбеди закључавање таванског простора,
не обезбеди доступност кључа станарима, ако се на тавану држе запаљиви предмети и
течности, ако тавански простор нема исправну инсталацију за осветљење);
7. поступи супротно одредбама члана 27. Одлуке (не стара се о одржавању
земљишта за редовну употребу зграде, зеленила и др. из овог члана);
8. поступи супротно одредбама члана 28. Одлуке (не обезбеди да у случају
временских непогода заједнички простор- степениште, светларница, таван, подрум и др.
буде затворен и не обезбеди предузимање мера заштите од смрзавања и прскања
водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама и
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уклањање снега и леда са заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу
зграде);
9. поступи супротно одредбама члана 32. Одлуке (не врши контролу исправности
лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну, не истакне упуство за употребу лифта
и упозорење да је лифт у квару и остало из овог члана);
10. поступи супротно одредбама члана 33. Одлуке (не стара се о исправности и
редовном сервисирању громобрана и електричних инсталација);
11. поступи супротно одредбама члана 34. Одлуке (не води рачуна о исправности и
чувању од оштећења опреме, уређаја и средстава за гашење пожара);
12. поступи супротно одредбама члана 35. Одлуке (не стара се о безбедносној
расвети);
13. поступи супротно одредбама члана 39. став 3. Одлуке (не предузме потребне
радње, поднесе тужбу, у циљу регреса од лица које је одговорно за штету на заједничким
деловима зграде).
Члан 44.
За све што није предвиђено казненим одредбама ове Одлуке, сходно ће се
примењивати казнене одредбе Закона о становању и одржавању зграда и Закона о
прекршајима.
III ПРИНУДНИ УПРАВНИК
Члан 45.
Општинска управа Општине Лапово, у случајевима прописаним Законом, уводи
принудну управу у стамбену заједницу, поверавањем послова управљања професионалном
управнику, који за свој рад прима накнаду.
Накнада из става 1. овог члана одређује се у висини од 6 динара по m² посебног дела
зграде.
Накнаду за рад принудног управника плаћају власници посебних делова зграде,
месечно, организатору професионалног управљања који измирује обавезе плаћања накнаде
према професионалном-принудном управнику, на основу издате фактуре.
IV МИНИМАЛНА ВИСИНА ИЗНОСА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ
ОДРЖАВАЊА
Члан 46.
Власници посебних делова зграда на територији Општине Лапово, дужни су месечно
плаћати:
1. износ од 200,00 динара за сваки посебан део чији су власници, на име минималног
износа за текуће одржавање зграде;
2. на име инвестиционог одржавање заједничких делова зграде, минималан износ у
висини од:
- за стамбени и пословни простор:
за зграде до 10 година старости са лифтом- 2,5 динара по m² посебног дела зграде;
за зграде до 10 година старости без лифта – 2,0 динара по m² посебног дела зграде;
за зграде од 10-20 година старости са лифтом- 3,8 динара по m² посебног дела
зграде ;
за зграде од 10-20 година старости без лифта- 3 динара по m² посебног дела зграде;
за зграде од 20-30 година старости са лифтом- 5,1 динара по m² посебног дела
зграде;
за зграде од 20-30 година старости без лифта- 3,9 динара по m² посебног дела
зграде;
за зграде преко 30 година старости са лифтом-6,4 динара по m² посебног дела зграде
;
за зграде преко 30 година старости без лифта-4,9 динара по m² посебног дела зграде
- за гараже:
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за зграде до 10 година старости-1,2 динара по m² површине гараже;
за зграде од 10-20 година старости- 1,8 динара по m² површине гараже;
за зграде од 20-30 година старости- 2,4 динара по m² површине гараже;
за зграде преко 30 година старости- 3 динара по m² површине гараже;
- за гаражни бокс и гаражно место:
за зграде до 10 година старости- 0,8 динара по m² површине гаражног места или
гаражног бокса;
за зграде од 10-20 година старости- 1,2 динара по m² површине гаражног места или
гаражног бокса;
за зграде од 20-30 година старости- 1,6 динара по m² површине гаражног места или
гаражног бокса;
за зграде преко 30 година старости- 2,0 динара по m² површине гаражног места или
гаражног бокса.
Накнаду из става 1. тачка 1. и 2. овог члана, плаћају власници посебних делова
зграде, месечно, најкасније до последњег дана у месецу за текући месец, на рачун који
стамбена заједница има отворен код надлежне финансијске организације.
Одлуком скупштине стамбене заједнице може бити одређен износ накнаде на име
трошкова текућег и инвестиционог одржавања а који не може бити нижи од износа
прописаног ставом 1. тачка 1. и 2. овог члана.
Члан 47.
За стамбене заједнице са мањим бројем станова (до 20 станова) власници посебних
делова зграде су у обавези да за додатна средства за текуће и инвестиционо одржавање
зграде, обезбеде засебне уплате на рачун стамбене заједнице а на основу предмера и
предрачуна радова овлашћеног извођача радова, за одређену врсту посла.
Средства која стамбена заједница приходује, без обзира на број посебних делова, по
основу инвестиционог и текућег одржавања, могу се у целокупном износу трошити у
складу са насталом потребом у одређеном тренутку, и за једну и за другу врсту одржавања.
Средства које је стамбена заједница прикупила на име накнаде за текуће и
инвестиционо одржавање могу се користити и за трошкове хитних интервенција
прописаних чланом 59. Закона о становању и одржавању зграда.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Орган управљања стамбене заједнице је дужан да на видном месту у згради истакне
ову Одлуку, као и извод из прописа којима се уређују мере заштите од пожара у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 49.
Уколико није извршена регистрација стамбене заједнице обавезе које се односе на
органе управљања стамбене заједнице, падају на терет стамбене заједнице као правног
лица у смислу члана 16. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.
Члан 50.
За све што није предвиђено овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о
становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр.104/16) и других важећих
прописа из ове области.
Члан 51.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Лапово''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-260/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
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164.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 26. став 3. Одлуке
о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са
Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члана 30.
став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана 21.12.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног
стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово за 2018.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног
предузећа „Морава“ Лапово за 2018.годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
стамбеног предузећа „Морава“ Лапово усвојио на седници одржаној дана 01. децембра
2017. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово за 2018.годину
садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члану 26. став 3.. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима
(Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине
Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којима је
прописано да оснивач, односно Скупштина општине Лапово даје сагласност на годишњи
програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног
предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 01. Децембра 2017. године донео је Одлуку број 2610 о доношењу
Годишњег програм пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово
за 2018. годину.
Имајући у виду да је Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног
предузећа „Морава“ Лапово за 2018. годину донет у складу са законом и циљевима
оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-261/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
165.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 61. и члана 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 26. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са
Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члана 30.
став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана 21.12.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета
општине Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће „ Морава“ Лапово за
2018.годину
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Члан 1.
Даје се сагласност на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине
Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће „Морава“ Лапово за 2018. годину, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово усвојио на
седници одржаној дана 01.децембра 2017. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Посебан програм
коришћења средстава из буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће „
Морава“ Лапово за 2018.годину, садржан је у члану 61. и члана 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану 26. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са
Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члану 30.
став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17) којима је прописано да оснивач, односно Скупштина општине Лапово
даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, а који
доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 01.децембра 2017.године донео је Одлуку број 2610 о доношењу
Годишњег програм пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово
за 2018.годину.
Имајући у виду да је Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног
предузећа „Морава“ Лапово за 2018. годину донет у складу са законом и циљевима
оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-262/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
166.
На основу члана 44.став 2. и члана 74. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр.
72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) и чл. 30.став 1.тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина Општине Лапово, на
седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план за 2018. годину
Општинске библиотеке „Слово“ Лапово, које је Управни одбор библиотеке донео на
седници одржаној дана 11. децембра 2017.године .
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о
култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на
Програме рада и Годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач,
као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине
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Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којим је прописано да Скупштина општине оснива
службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.
Управни одбор Општинске библиотеке „Слово“ Лапово је, у складу са чланом
44. став 1. тачка 5. и 6. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16испр.) и чланом 34. Статута, на седници одржаној 11. децембра 2017. године донео
Програм рада и Годишњи финансијски план Општинске библиотеке „Слово“ Лапово за
2018. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-263 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
167.
На основу члана 119. и члана 189. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017), чл. 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон) и чл. 30.
став 1. тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина Општине Лапово на седници одржаној дана 21.12.2017.
године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Основне школе „Светозар
Марковић“ из Лапова за 2018. годину, који је Школски одбор усвојио на седници одржаној
дана 17. новембра 2017.године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон)
и члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине
Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којим је прописано да Скупштина општине оснива
службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.
Школски одбор Основне школе „Светозар Марковић“ из Лапова је, у складу са
чланом 24. Статута, на седници одржаној 17. новембра 2017. године усвојио Финансијски
план Основне школе„Светозар Марковић“ из Лапова за 2018. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-264/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
168.
На основу чл. 119 и члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр.88/2017), чл. 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон) и чл. 30. став 1. тачка 8.
Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и
17/17) Скупштина Општине Лапово на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела
је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Средње школе у Лапову за 2018.
годину, који је Школски одбор донео на седници одржаној дана 11. децембра 2017.године.
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Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и др.закон и 101/2016-др.закон)
и члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине
Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 И 17/17) којим је прописано да Скупштина општине оснива
службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.
Школски одбор Средње школе у Лапову је, у складу чланом 38.став 1.тачка 4.
Статута, на седници одржаној 11. децембра 2017. године донео Финансијски план Средње
школе у Лапову за 2017. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-265/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
169.
На основу члана 30.став 1. тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени гласник
Општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) и чл. 7. Одлуке о преузимању оснивачких
права Дома здравља Лапово(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 7/06 и 4/11),
Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на План прихода и расхода Дома здравља Лапово, који се
финансирају из буџета општине Лапово за 2018.годину, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној дана 08. децембра 2017. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 7. Одлуке о
преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово(«Службени гласник Општине
Лапово», бр. 7/06 и 4/11) који предвиђа да Програм рада и развоја установе разматра
оснивач, односно Скупштина општине Лапово, као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута
општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17)
којим је прописано да Скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације и врши надзор над њиховим радом.
Управни одбор Дома здравља Лапово је, у складу са чланом 15. Одлуке о
преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово, чл. 26 Статута Дома здравља Лапово
и чл.23 Пословника о раду Управног одбора Дома здравља Лапово бр.896/6 од
09.09.2017.године, на седници одржаној дана 08. децембара 2017. године усвојио План
прихода и расхода који се финансирају из буџета општине Лапово за 2018. годину Дома
здравља Лапово.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-266/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
170.
На основу члана 44.став 2. и члана 74. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр.
72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 30. став 1.тачка 8. Статута Општине Лапово
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(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина Општине
Лапово, на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада са финансијским планом КТЦ-а „Стефан
Немања“ Лапово за 2018. годину, који је Управни одбор установе донео на седници
одржаној дана 15. децембра 2017.године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о
култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09,13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на
Програме рада и Годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач,
као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине
Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којим је прописано да Скупштина општина оснива
службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.
Управни одбор КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово је, у складу са чланом 44. став
1. тачка 5. и 6. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и
чланом 18. Статута установе, на седници одржаној дана 15. децембра 2017.године донео је
План рада са финансијским планом КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово за 2018. годину.
Имајући у виду да је План рада са финансијским планом КТЦ-а „Стефан
Немања“ Лапово за 2018. годину донет у складу са законом и циљевима оснивања
установе, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-267/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
171.
На основу чл. 119. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“, бр.88/2017) чл. 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- и др.закон и 101/16- др.закон) и чл. 30.
став 1. тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12,
13/12, 3/13 и 17/17) Скупштина Општине Лапово на седници одржаној дана 21.12.2017.
године, донела је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог Финансијског плана Установе за децу
предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за 2018. годину, који је Управни одбор
установе усвојио на седници одржаној дана 20.12.2017.године .
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- и др.закон и 101/16- др.закон) и
члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово»,
бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којим је прописано да Скупштина општине оснива службе,
јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.
Управни одбор Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово
је, у складу са чланом 119. Став 1.тачка 4. Закона о основама система образовања и
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васпитања („Сл.гласник РС“, бр.88/2017) и чланом 37. Статута установе, на седници
одржаној дана 20.12.2017. године донео одлуку о усвајању Предлога финансијског плана
установе за 2018. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-276/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
172.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07,
83/14-др. Закон и и 101/16-др.закон), члана 39., 40. ст.1 и члана 41. Статута општине
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12, 3/13 i 17/17) и члана 15. и
16. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Лапово(„Службени
гласник општине Лапово“, бр.8/12), Скупштина општине Лапово на седници одржаној
дана 21.12.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Одбора за буџет и финансије Скупштине општине
Лапово(„Службени гласник општине Лапово“, бр.10/16, 1/17, 7/17 и 9/17) врши се следећа
измена:
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Одбора за буџет и финансије Скупштине општине
Лапово:
- МАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ из Лапова, ул.Хајдук Вељкова бр. 13,
Члан 2.
За члана Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Лапово бира се:
ИВАН МИЛИЧИЋ из Лапова, ул. Светог Саве бр.37
Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-268/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
173.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС», бр. 129/07 и 83/14 и др. закон), члана 30. ст.1 тач.9 Статута општине Лапово,
(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) а у складу са тачком 11.
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово,
Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је
-

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Међуопштинског центра за социјални
рад „Шумадија“ за општине Баточина, Рача и Лапово:
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1. ГОРДАН СТАНОЈЛОВИЋ из Лапова,ул. Карађорђева бр.243
Члан 2.
У Надзорни одбор Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово
ИМЕНУЈЕ СЕ:
1. КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ из Лапова,ул. Краља Петра Првог 52.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 269/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср
174.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- и
101/2016 - др.закон), а у вези са чл. 34. и чл. 35. Закона о ванредним ситуацијама
(„Сл.гласник РС“ бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012) и Статута општине Лапово (“Сл.гласник
општине Лапово” бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној дана 21 .12.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи план рада општинског штаба за ванредне ситуације
општине Лапово за 2018. годину бр. 82-3/ 8/2017 од 14.12.2017.године.
Члан 2.
Саставни део Одлуке чини Годишњи план рада општинског штаба за ванредне
ситуације општине Лапово за 2018. годину.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику
општине Лапово”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-271/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
175.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14,
101/2016- др.закон), а у вези са чл. 34. и чл. 35. Закона о ванредним ситуацијама
(„Сл.гласник РС“ бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012) и Статута општине Лапово (“Сл.гласник
општине Лапово” бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној дана 21 .12.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду општинског штаба за ванредне ситуације
општине Лапово за 2017. годину бр. 82-3/ 7/2017 од 14.12.2017.године.
Члан 2.
Саставни део Одлуке чини Годишњи извештај о раду општинског штаба за
ванредне ситуације општине Лапово за 2017. годину.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику
општине Лапово”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 270 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
176.
На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број
8/12,13/12,3/13 и 17/17), и одлуке Управног одбора Дома здравља Лапово бр.08-1835 од
11.12.2017. године, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 21.12.2017. године,
донела је
О Д Л УКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ Управном одбору Дома здравља Лапово, да се
обрате надлежним институцијама, како би установили евентуалне неправилности у
току реализације „ Слане собе“ у просторији Дома здравља Лапово.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Управном одбору Дома здравља Лапово, да се
обрате надлежним институцијама, како би установили евентуалне неправилности у току
реализације „ Слане собе“ у просторији Дома здравља Лапово.
Члан 2.
По спроведеном поступку утвђивања евентуалних неправилности обавестити
Скупштину општине Лапово.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-272/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
177.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07,84/13-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 46. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије '', број
15/2016), и члана 30. став 1. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) на седници одржаној дана 21.12.2017.
године, донела је

Решење
о разрешењу дужности директора ЈКСП „Морава“ Лапово
I Разрешава се Катарина Кањевац Миловановић, др техничких наука из Лапова, , ул.
Његошева бр.26, функције директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Морава“
Лапово, због истека мандата на који је именована.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу директора ЈКСП „Морава“ Лапово
(у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '' број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16др.закон), члана 46. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије '',
број 15/2016) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13и 17/17), којима је утврђено да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрешава директоре установа чији је оснивач , у складу са законом.
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Обзиром да je Катарини Кањевац Миловановић истекао мандат директора ЈКСП
„Морава“ Лапово, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-273/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
178.
На основу чланова 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16),
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '',
број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине
Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина
општине Лапово, на седници одржаној 21.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа
„МОРАВА“ Лапово
Члан 1.
Именује се Kатарина Кањевац Миловановић, др техничких наука из Лапова, ул.
Његошева бр.26 за вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа
„Морава“ Лапово до избора директора по спроведеном јавном конкурсу а најдуже до
годину дана.
Члан 2.
Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику општине Лапово“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора
ЈКСП „МОРАВА“ Лапово (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 52.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07, 84/13др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине Лапово
(„Службени гласник Општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којима је утврђено да
скупштина јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима, предвиђено је да се вршилац дужности
директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може
бити дужи од једне године.
На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-274/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
179.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 -
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усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени
дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана
20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник
РС" бр. 18/16) и члана 12. став 1. тачка 17. Статута општине Лапово Службени гласник Општине
Лапово“, бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана
21.12.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО У РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Лапово које се финансирају
из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. годину, у
висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским
трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима
за 2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лапово за 2018. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених у оквиру програма 11- социјална заштита, ПА 0001 Социјалне
помоћи. Одлуке о буџету („Сл. лист...“ ) у укупном износу од 1.200.000,00 динара, распоредиће се и
користити на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора прихода

1.056.000,00

144.000,00

Укупно
Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2018.
годину
1)
2)
3)
4)
5)
Укупно

1.200.000,00
Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из сопствених
извора -прихода
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Табела 3.
Установе за домски смештај у трансформацији

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из сопствених
извора - прихода

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно
Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга
социјалне заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној
заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-275/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Небојша Милетић,ср.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Ивана Кнежевић,ср.
180.
На основу члана 77. Закона о основама система и образовања и васпитања
(«Сл.гласник РС» бр. 88/2017), члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој,
социјалној подршци детету и ученику («Сл.гласник РС» бр. 63/10) и члана 55. Статута
општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово» бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Општинско
веће општине Лапово, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДАТНУ ОБРАЗОВНУ, ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ ДЕТЕТУ И
УЧЕНИКУ
Члан 1.
Именује се општинска интерресорна комисија за додатну образовну, здравствену и
социјалну подршку детету и ученику у саставу:
А- стални чланови Интерресорне комисије;
1. Драгана Голубовић-Прешић, педијатар у дому здравља Лапово,
2. Данијела Вулићевић, дипломирани дефектолог- логопед,
3. Ивана Арсић, школски психолог у Средњој школи у Лапову,
4. Радојка Раденковић, социјални радник Међуопштинског центра за социјални рад
«Шумадија» за општине Баточина, Рача и Лапово - одељење у Лапову.
Председника комисије бирају стални чланови Комисије.
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Б- повремене чланове Комисије, у зависности од потребе, одрађује председник Комисије.
Члан 2.
Интерресорна комисија општине Лапово, сагласно законским прописима, уређује
услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке детету и ученику.
Процена се заснива на целовитом и индивидуалном приступу, заснованим на
једнаким могућностима у сагледавању потреба детета и ученика, са циљем да се пружањем
одговарајуће подршке омогући друштвена укљученост кроз приступ правима, услугама и
ресурсима.
Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације, по било ком основу, сваком
детету и ученику из друштвено осетљивих група коме је услед социјалне ускраћености,
сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна
подршка у образовању, здравству и социјалној заштити.
Члан 3.
Интерресорна комисија је дужна да најмање два пута годишње Општинском већу
општине Лапово доставља извештаје о раду интерресорне комисије, предложеној подршци
и њеним ефектима.
Члан 4.
Накнада за рад сталних чланова и координатора Интерресорне комисије износи
2.000,00 динара за сваки спроведени поступак за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке детету.
Накнада за рад повремених чланова Интерресорне комисије износи 1.000,00 динара
за сваки спроведени поступак за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету.
Члан 5.
Даном доношења ове одлуке престаје да важи одлука бр. 020-146/10-III-04
од 30.12.2010. године и одлука бр. 020-12/13-III-04 од 18.02.2013. године.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Лапово».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-254/17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
181.
На основу члана 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и чл. 17. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Одбор за
буџет и финансије Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана 15.12.2017.
године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
Члан1.
У Одлуци о избору председника Одбора за буџет и финансије („Службени гласник
општине Лапово „бр.13/17) чл.2 мења се и гласи:
„ За заменицу председнице Одбора за буџет и финансије Скупштине општине
Лапово изабрана је СЛАЂАНА ВУЈИЧИЋ из Лапова, одборница Скупштине општине
Лапово“.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-251 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Јелена Михајловић,ср.

С А Д Р Ж А Ј
Ред.
број
1
2
3
4
5
6

7

АКТИ СКУПШТИНЕ

Одлука о буџету општине Лапово за 2018.годину .
Кадровски план општинске управе општине Лапово.
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Лапово за
2017.године.
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему ЛС општине Лапово за 2017.године.
Одлука за изградњу МБТС 10/0,4кв,на грађевинском земљишту у јавној
својини општине Лапово.
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено
пословним зградама, о минималној висини издвајања на име трошкова
текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и о висини
износа накнаде за постављање принудног управника зграде ,на територији
општине Лапово.
Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања

стр.
Бр.
1.
12.
14.
15.
17.
17.

31.
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8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18

19
20
21
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ЈКСП“Морава“Лапово за 2018.годину
Одлука о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава
из буџета општине Лапово за ЈКСП“Морава“ за 2018.годину
Одлука о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за
2018.годину Општинске библиотеке „Слово“Лапово
Одлука о давању сагласности на финансијски план Основне
школе“Светозар Марковић“Лапово.
Одлука о давању сагласности на финансијски план Средње школе Лапово
за 2018.годину.
Одлука о давању сагласности на План прихода и расхода Дома здравља
Лапово који се финансирају из буџета општине Лапово за 2018.годину.
Одлука о давању сагласности на План рада са финансијским планом
КТЦ“Стефан Немања“Лапово за 2018.годину.
Одлукa о усвајању предлога финансијског плана установе за децу
предшколског узраста „ Наша младост „ Лапово за 2018. год..
Одлука о измени одлуке о образовању Одбора за буџет и финансије
Одлука о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за
социјални рад“Шумадија“ за општине Баточина, Рача и Лапово.
Одлука о усвајању Годишњег плана рада општинског штаба за ванредне
ситуације општине Лапово за 2018.годину.
Одлука о усвајању Годишњег извештаја рада општинског штаба за
ванредне ситуације општине Лапово за 2017.годину.
Одлука о давању сагласности УО ДЗ Лапово, да се обрате надлежним
институцијама како би установиле евентуалне неправилности у току
реализације“Слане собе“ у просторијама Дома здравља Лапово.
Решење о разрешењу дужности директора ЈКСП“Морава“Лапово
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКСП“Морава“Лапово
Одлука о реализацији Буџета јединице локалне самоуправе у делу
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.годину

31.
32.
33.
33.
34.
34.
35.
36.
36.
37.
37.
38.

38.
39.
39.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1

1

Одлука о именовању интерресорне комисије за додатну,образовну
здравствену и социјалну заштиту
ОСТАЛИ АКТИ
Одлука о измени Одлуке о избору председника и заменика председника
Одбора за буџет и финансије.

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева
бр. 18
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 853-159
Гласник је регистрован код Министарства

41.

42.
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