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 58. 

На основу чл. 32. ст. 1. т. 5. и 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07), и чл. 30. ст. 1. т. 5. и 6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 
11.12.2009. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ЈАВНЕ СКУПОВЕ 

Члан 1. 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ простор за одржавање јавних скупова на територији Општине 
Лапово и то на локацији „Трга Ђенерала Драже Михаиловића“. 

Члан 2. 
 Организатор јавног скупа и учесници скупа су дужни да се у свему придржавају 
законских одредби које регулишу одржавање јавних скупова. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:212-1/09-II 
 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                          Небојша Милетић.с.р. 

 59. 
На основу чл.20.ст.т.11. и члана 32.ст.1.т.6.Закона о локалној самоуправи 

/“Службени гласник РС“,бр.129/07/, члана 100.Закона о заштити животне средине 
/“Службени гласник РС“,бр.135/04 , 36/09 и 36/09/, члана 64-67..Закона о буџетском 
систему /“Службени гласник РС“, 54/09, и члана 30. ст.1.т.6,.Статута општине Лапово 
/“Службени гласник општине Лапово“,број 5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 11.12.2009.године, донела је  
 

О  Д Л  У  К  У 
о оснивању Фонда за заштиту животне средине 

општине Лапово 
 
I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
      Овом оснивачком Одлуком уређују се: положај, послови, намена и начин 
коришћења средстава, као и друга питања од значаја за рад буџетског Фонда за заштиту 
животне средине у Општини Лапово /у даљем тексту:Фонд/, као евиденциони конто у 
оквиру главне књиге трезора и то као индиректан корисник Општинске управе општине 
Лапово. 
     Фонд послује у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
 

Члан 2. 
      Оснивач Фонда је Скупштина општине Лапово. 
      Седиште Фонда је у Лапову,у згради Општине Лапово, улица Његошева 18. 
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Члан 3. 
    Фонд има печат округлог облика са текстом: Република Србија,Општина 
Лапово,Фонд за заштиту животне средине -Лапово. 
    Штамбиљ је четвртастог облика, са текстом: Република Србија, Општина Србија, 
Фонд за заштиту животне средине, број, датум и Лапово. 
 

Члан 4. 
      Фонд при управљању и располагању средствима, обезбеђује: 
-остваривање циљева и начела заштите животне средине,  
-очување природне равнотеже и рационалног коришћења природних вредности, 
-услове за одрживо коришћење, заштиту и унапређење животне средине, 
-коришћење обновљивих извора енергије, 
-заштиту човека и развој у здравој животној средини. 
 
II.ПОСЛОВИ ФОНДА 

Члан 5. 
      У обављању послова Фонд има јавна овлашћења у: 
1-доношењу решења обвезницима плаћања накнада прописаним законом и одлукама 
оснивача, којим се уређује одрживо управљање природним вредностима  и заштита 
животне средине, 
2-утврђивању ближих услова које морају испуњавати корисници средстава Фонда, као и 
мера за ненаменско коришћење средстава. 
3-апропријацији обезбеђених у оквиру буџета  Општине за текућу годину, 
4-наменских прихода буџета Републике Србије остварених по основу накнаде у складу са 
законом, који су дефинисани као наменски приход Фонда, 
5-средствима остварених по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине, у складу са Одлуком Скупштине општине Лапово, као оснивача Фонда, 
6-остваривању прихода  по основу међународне сарадње са правним и физичким лицима 
на програмима, пројектима  и другим активностима  у области заштите животне средине, 
7-прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима Фонда, 
8-прилога,донација, поклона и помоћи, 
9-из других средстава у складу са законом. 

Члан 6. 
      Средства буџетског Фонда користе се наменски у складу са законом, као и 
Националним програмом заштите животне средине, стратешким докуменатима, акционим 
и санационим плановима, а нарочито за: 
1/заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха,воде, земљишта и шума, као и 
ублажавање климатских промена-заштита озонског омотача, 
2/санацију одлагалишта отпада, подстицање смањења настајања отпада,  
3/увођење чистије производње за рад постројења  и обављање активности, ка и за 
благовремено прилагођавање заштите животне средине, 
4/заштиту биодиверзитета и геодиверзитета, 
5/технологије и производе који смањују оптерећење и загађење животне средине, 
6/подстицање одрживог развоја руралног подручја, 
7/рекултивацију и санацију загађења/јаловишта, индустријске депоније, дезинфекциона 
станица итд./, 
8/подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и 
других активности, 
9/суфинансирање превентивних и интервентних мера у ванредним околностима 
загађивања животне средине и оспособљавање за реаговање у случају удеса, укључујући и 
рекултивацију и санацију загађеног простора до кога је дошло у случају акцидената, када 
је узрочник акцидента непознат или у случајевима који искључују одговорност загађивача, 
итд. 
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Члан 7. 
   Решење о обрачуну накнада , из чл.5. ове Одлуке, доноси оснивач,за период од 
једне календарске године, у складу са прописима којима су уређене накнаде. 
Против решења из ст.1. овог члана  може се изјавити жалба Општинском већу општине 
Лапово. 

Накнаде из овог члана уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода 
Општине Лапово.У погледу плаћања накнада, за обрачун камате за доцњу  у плаћању, 
примењују се одредбе закона којима се уређује порески поступак и пореска 
администрација. 
                                                           Члан 8. 
      Орган управљања Фондом је Општинско веће Општине Лапово. 
     Фонд заступа и представља Председник Општинског већа. 
      Средства  буџетског Фонда, као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора  
се користе на основу утврђеног програма  коришћења средстава Фонда које доноси 
Општинско веће. 
      Општинско веће је дужно да прибави сагласност  Министарства надлежног за 
заштиту животне средине  и просторног планирања,  на предлог Програма коришћења 
средстава Фонда. 
    Извештај о коришћењу средстава  остварених по основу  накнаде за загађивање 
животне средине  Општинско веће доставља Министарству, најкасније до 31. марта текуће 
године, односно на захтев Министарства. 
      Члан 9. 

На крају текуће године, неискоришћена средства  са рачуна Фонда, преносе се на 
наредну годину. 
 
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
Стручне, административно техничке, инспекцијске  и друге послове за потребе 

Фонда обављаће надлежна оделења Општинске управе Општине Лапово    
Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-111/09-I-04 

 
     ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                             
Небојша Милетић,с.р. 

 60. 
На основу чл.20.ст.1.т.17.Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник РС“, 

бр.129/07/, члана 9.ст.4. Закона о финансијској подршци породици са децом  
/ „Службени гласник РС“, бр.16/02 и 115/05/, и члана 30. Статута општине Лапово 
/“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 11.12.2009.године, донела је  

     О  Д  Л  У  К  У 
   о финансирању  боравка трећег детета 

           Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се услови и начин финансирања боравка трећег и сваког 

наредног детета,  у Установи за децу предшколског узраста „Наша младост“-Лапово / у 
даљем тексту : Установа/.       
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           Члан 2. 
Право финансирања  боравка трећег и сваког наредног  детета у Установи остварује 

родитељ под условом: 
    -да је дете за које се остварује право треће или наредно дете у породици по рођењу, 
    -да дете борави у предшколској установи. 

          Члан 3. 
Редослед рођења детета у породици, утврђује се према датуму  и часу рођења 

уписаног у матичну књигу рођених на дан подношења захтева. 
Редослед рођења детета из разведеног брака или ванбрачне заједнице остварује 

родитељ са којим дете живи по одлуци надлежног органа. 
          Члан 4. 

`Право на финансирање  боравка трећег и сваког наредног  детета остварује  
родитељ на основу поднетог захтева уз који се прилажу следећи докази: 
    -извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици са уписаним матичним 
бројем, 
    -потврду Установе о упису детета, 
    -фотокопије личних карата оба родитеља или фотокопију других доказа о 
пребивалишту /боравишту/, 
    -за дете из разведеног брака или ванбрачне заједнице подноси се и одлука 
надлежног органа /пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад/. 

           Члан 5. 
Право на финансирање  боравка трећег и сваког наредног детета признаје се од дана 

подношења захтева. 
Члан 6. 

О признавању права на финансирање  боравка, у складу са овом Одлуком, решава у 
првом степену надлежни орган Општинске управе – Оделење за општу управу и 
друштвене делатности. 

Рок за решавање о праву из става 1. овог члана је 30. дана од дана подношења 
захтева надлежној Управи. 

Члан 7. 
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Општинском већу Општине 

Лапово. 
Члан 8. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
    Број: 020-112/09-I-04 

ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                             Небојша Милетић,с.р. 
 61. 

Скупштина општине Лапово, на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07), 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл.гласник РС“, бр. 25/00 и 25/02) и чл. 30. тачка 9. Статута општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), на седници одржаној 11.12. 
2009. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ПОСТАВЉА СЕ ЈОВИЦА КНЕЖЕВИЋ, дипл.инг. маш. из Лапова, за ВД 
директора ЈКСП „Морава“ Лапово. 
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Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-110/09-I-04 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                Небојша Милетић,с.р. 

                                                                                        
62. 
Скупштина општине Лапово, на основу чл. 54. ст.6. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 79/09) и чл. 30. Статута општине 
Лапово,“Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08),  на седници одржаној дана 
11.12. 2009. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЛАПОВО 
Члан 1. 

 СЛАВИЦА ЗЛАТКОВИЋ, из Лапова, ул. Вука Караџића бр. 4. РАЗРЕШАВА се 
чланства у Школском одбору Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово. 

Члан 2. 
 РАДМИЛА СОЛУНАЦ, из Лапова ул. Солунска бр. 82.  ИМЕНУЈЕ се за члана 
Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-91/09-I-04 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                       
                                                                       Небојша Милети,с.р. 

 63. 
 Сагласно Националној стратегији за младе („Сл.гласник РС“, бр. 55/08), а на основу 
члана 32. ст. 1.т.4. и 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
30.  ст. 1. т. 4. и 6.  а у вези чл. 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.12.2009. 
године, донела је 

О Д   Л  У  К  У 
Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ  Акциони план за младе за период 2010-2014. године, као у 
материјалу. 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу 8 дана након објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-108/09-I-04 

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                         Небојша Милетић,с.р. 
 64. 
 Сагласно Националној стратегији одрживог развоја („Сл. гласник РС“, бр. 57/08), а 
на основу члана 32. ст. 1.т.4. и 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 
и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.12. 2009. године, донела је 
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О Д   Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ  Стратегија одрживог развоја Општине Лапово за период 2010-2015. 
године, као у материјалу, која је основ за израду Регионалне стратегије развоја Шумадије и 
Поморавља. 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу 8 дана након објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-109/09-I-04 

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                         Небојша Милетић,с.р. 
 
 65. 

На основу чл. 20. ст. 1. тачке 17. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07), члана 9. став 4.  Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.гласник РС“, бр. 16/02 и 115/05), члана 55. Статута општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08) и чл.2. Одлуке о Општинском већу, („Службени 
гласник Општине Лапово“, бр. 7/08) Општинско веће Општине Лапово, на седници 
одржаној 04.12.2009., донело је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ 

ЗА РОЂЕНО ДЕТЕ 
                                                            Члан 1. 
У Одлуци о остваривању права на новчану накнаду за рођено дете („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 4/09), у члану 2. у алинеји  3. после речи  
„пребивалиште“, додати речи „или боравиште“. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-101/09-III-04 

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       Драган Златковић,с.р. 
 66. 

На основу чл. 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 5/08 и 7/08)  и чл. 2. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 7/08), Општинско веће Општине Лапово на седници одржаној 04.12. 2009. 
године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање миграцијама и трајна решења (у  

даљем тексту: САВЕТ). 
II - У Савет се одређују: 
1. ДРАГАН ЗЛАТКОВИЋ, Председник Општине – председник 
2. МИРЈАНА ПЕТКОВИЋ, Повереник за избеглице – секретар 
3. ДРАГАНА РАКИЋ, представник Црвеног крста – члан 
4. ВЛАДАН ЛУКИЋ, представник Општинске управе – члан 
5. РАДОЈКА РАДЕНКОВИЋ, представник Центра за социјални рад у Лапову – 
члан 

III – Задатак Савета је предузимање активности које имају за циљ 
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 осмишљавање, израду и реализацију стратешких докумената која се односе на унапређење 
положаја, интеграцију и друга трајна решења за збрињавање избеглих и интерно 
расељених лица. 
 
 IV – Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Лапово“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-100/09-III-04 
 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       Драган Златковић,с.р. 

 67. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/8 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.12. 2009. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Општинске библиотеке „Слово“ из Лапова  
за 2010. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-107/09-I-04 

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       Небојша Милетић,с.р. 
 68. 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 
81/09), члана 30. Статута општине Лапово („Сл.гласник РС“ бр.5/08 и 7/08) и  Мишљења  
Комисије за планове, бр.350-31/09-02 од 18.11.2009.г. Скупштина општине Лапово је на 
седници одржаној 11.12. 2009. године, донела   
 

     О Д Л У К У 
               О ИЗРАДИ  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Просторног плана  општине Лапово - (у даљем 
тексту:  (Просторни план). 

Члан 2.  
Циљ израде и доношења Просторног плана је стварање планског основа за просторни 
развој територије у обухвату плана, организације, заштите и уређења простора.  

Члан 3. 
Границом Просторног плана обухваћена је целокупна територија општине Лапово, која се 
састоји из једне катастарске општине. 

Члан 4. 
На основу чланова 20, 29, 32 и 34 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09 и 81/09), Просторни план ће садржати правила уређења, правила грађења и 
графички део, а нарочито: 1) полазне основе за израду плана; 2) оцену постојећег стања; 3) 
посебно обележавање грађевинског подручја са границама подручја; 4) делове територије 
за које је предвиђена израда урбанистичког плана; 5) правила уређења и грађења за делове 
територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана; 6) шематски приказ 
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уређења насељених места за делове територије за које није предвиђена израда 
урбанистичког плана; 7) циљеве и принципе и концепцију развоја јединице локалне 
самоуправе; 8) принципе и пропозиције заштите, уређења и развоја природе и природних 
система; 9) концепцију и пропозиције просторног развоја и дистрибуцију становништва, 
мреже насељених места и јавних служби; 10) концепцију и пропозиције просторног развоја 
економије, дистрибуцију активности и употребу земљишта; 11) просторни развој 
саобраћаја, инфраструктурних система, комуналне инфраструктуре и повезивање са 
регионалном инфраструктурном мрежом; 12) регионалне и преко граничне аспекте и 
функционалне везе; 13) мере заштите, уређења и унапређења природних и културних 
добара; 14) однос градских и сеоских насеља; 15) мере за равномерни територијални развој 
јединице локалне самоуправе; 16) мере и инструменте за остваривање просторног плана 
јединице локалне самоуправе; 17) мере за спровођење просторног плана јединице локалне 
самоуправе. 
 
Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део плана.  
 

Члан 5. 
Рок за израду Просторног плана из члана 1. ове Одлуке, са Стратешком проценом утицаја 
на животну средину из члана 4. став 2. износи 12 месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, а најкасније у року предвиђеним чланом 215. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 81/09). 

Члан 6. 
Средства за израду Просторног плана и Стратешке процене утицаја на животну средину, 
обезбеђују је из буџета општине Лапово, или из других извора, у складу са Законом. 

Члан 7. 
Носилац израде Просторног плана и Стратешке процене утицаја на животну средину је 
Општинска управа општине Лапово – Одељење за урбанизам, имовинско – правне и 
стамбено – комуналне делатности, а обрађивач ће бити одређен у посебном поступку, који 
ће спровести ЈП „Нови Век“ Лапово. 

Члан 8.  
Нацрт Просторног плана са Стратешком проценом утицаја на животну средину, биће 
изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије 
Министарства животне средине и просторног планирања и Комисије за планове СО 
Лапово. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у средствима јавног 
информисања и на огласној табли Општинске управе општине Лапово. 
 
Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09). 

Члан 9. 
Одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-104/09- I-04 
                                            

 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                     
                           Небојша Милетић,с.р. 

 
 69. 
На основу члана 187. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
72/09 и 81/09),  члана 30. Статута општине Лапово („Сл.гласник РС“ бр.5/08 и 7/08) и  
Мишљења  Комисије за планове, бр.350-31/09-02 од 18.11.2009.г.  Скупштина општине 
Лапово је на седници одржаној 11.12. 2009. године, донела   
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                О Д Л У К У  
               o утврђивању услова у погледу удаљености и 
                     висине објеката  у поступку легализације 

                                                              Члан 1. 
Доношењем ове Одлуке утврђују се услови у погледу удаљености и висине објеката у 
поступку легализације, односно услови на основу којих се у поступку легализације може 
накнадно издати грађевинска и употребна дозвола, за објекте који су изграђени односно 
реконструисани без грађевинске дозволе. 
                                                              Члан 2.  
Циљ израде и доношења ове Одлуке је утврђивање услова у погледу удаљености и висине 
објеката, који ће се примењивати само у поступку легализације нелегално саграђених 
објеката на територији општине Лапово, а у ситуацијама када се утврди да нелегални 
објекти не испуњавају услове за легализацију предвиђене чланом 187. став 1. тачке 6. и 7. 
Закона о планирању и изградњи.  
                                                              Члан 3. 
 Услови за легализацију у смислу ове Одлуке су: 

1. У погледу удаљености од суседног објекта:  
А) Могу се легализовати постојећи породично-стамбени, стамбено-пословни и 
пословни објекти чије минимално удаљење од границе суседне парцеле не може бити 
мање од 0,50 м, под условом да просторије над тим деловима фасаде имају прозорске 
отворе парапета висине 1,60 м, а удаљења мања од 0,50 м, уколико нема прозорских 
отвора ка суседној парцели.  
Б) Могу се легализовати постојећи вишепородични стамбени и стамбено-пословни 
објекти чије минимално удаљење од границе суседне парцеле не може бити мање од 
1,00 м, под условом да просторије на тим деловима фасаде имају прозорске отворе 
парапета висине 1,60 м, а удаљења мања од 1,00 м, уколико нема прозорских отвора ка 
суседној парцели. 
2. У погледу спратности објеката, могу се легализовати сви објекти у складу са 
параметрима из Генералног плана „Лапово 2020“, („Сл.гласник општине Лапово“ 
бр.7/09.) 

                                                                Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-106/09- I-04   

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                  
                                                                                                  Небојша Милетић,с.р.    

  
70. 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 
81/09), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 
РС“ бр.135/04.), члана 30. Статута општине Лапово („Сл.гласник РС“ бр.5/08 и 7/08) и  
Мишљења  Комисије за планове, бр.350-31/09-02 од 18.11.2009.г. и Мишљења надлежног 
органа о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину, бр.501-43/09-03 
од 20.11.2009.г., Скупштина општине Лапово је на седници одржаној 11.12. 2009. године, 
донела   

 
                 О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОПШТИНУ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана генералне регулације за грађевинско 
подручје општине Лапово - (у даљем тексту:  План генералне регулације). 
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Члан 2.  
Циљ израде и доношења Плана генералне регулације је стварање законског и планског 
основа за урбанистичко уређење подручја у обухвату плана, са утврђивањем правила 
уређења и правила грађења за карактеристичне целине и зоне.  

Члан 3. 
Границом Плана генералне регулације обухваћено је подручје грађевинског земљишта у 
складу са Генералним планом „Лапово 2020“, укупне површине 2.658 ха, а прецизан опис 
границе биће одређен у концепту планског документа. 

Члан 4. 
На основу чланова 26, 29, 30, 31, 32, 34 и 48 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09 и 81/09), План генералне регулације ће садржати правила уређења, правила грађења 
и графички део, а нарочито: 1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 2) поделу простора 
на посебне целине и зоне; 3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 4) регулационе 
линије улица, површине јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 5) 
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које 
није предвиђена израда плана детаљне регулације; 6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 7) вертикалну регулацију; 8) правила уређења и 
правила грађења по зонама и целинама; 9) зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације; 10) локације за које се ради урбанистички пројекат; 11) рокове за израду плана детаљне 
регулације са обавезно прописаном забраном изградње нових објеката и реконструкције 
постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) до 
усвајања плана; 12) мере заштите културно – историјских споменика и заштићених природних 
целина; 13) инжењерско – геолошке услове; 14) мере енергетске ефикасности изградње.  
 
Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део плана.  
 

Члан 5. 
Рок за израду Плана генералне регулације из члана 1. ове Одлуке, са Стратешком 
проценом утицаја на животну средину из члана 4. став 2. износи 15 месеци од дана 
ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року предвиђеним чланом 215. став 2. Закона 
о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 81/09). 

Члан 6. 
Средства за израду Плана генералне регулације и Стратешке процене утицаја на животну 
средину, обезбеђују је из буџета општине Лапово, или из других извора, у складу са 
Законом. 

Члан 7. 
Носилац израде Плана генералне регулације и Стратешке процене утицаја на животну 
средину је Општинска управа општине Лапово – Одељење за урбанизам, имовинско – 
правне и стамбено – комуналне делатности, а обрађивач ће бити одређен у посебном 
поступку, који ће спровести ЈП „Нови Век“ Лапово. 

Члан 8.  
Нацрт Плана генералне регулације са Стратешком проценом утицаја на животну средину, 
биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране  Комисије за 
планове СО Лапово. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у средствима 
јавног информисања и на огласној табли Општинске управе општине Лапово. 
Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09). 

Члан 9. 
Одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
          Број:  020-105/09- I-04                                                                                                                   

                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                   Небојша Милетић,с.р. 
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         71. 
         На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/2009), и чл. 
32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 129/07) и  чл. 30. тачка 2. Статута 
Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 5/08 и 7/08 ), Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 11.12.2009. године, донела је: 

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

2009.  ГОДИНУ 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

        У члану 3. Одлуке, став I – Средства која се ограничавају, редни број 2, економска 
класификација 733150 Трансферна средства Републичког буџета, износ од «18.093.000» 
динара, замењује се износом «21.952.000» динара. 

Члан 2. 
        Износ свега Средства која се ограничавају, износ од «47.093.000» динара, замењује се 
износом «50.952.000» динара.    

Члан 3. 
       У члану 3. Одлуке, став IV – Таксе и остали приходи, редни број 16, економска 
класификација 745150 – Остали приходи, износ од «300.000» динара, замењује се износом 
«5.700.000» динара. 

Члан 4. 
       Износ свега Таксе и остали приходи, износ од «3.700.000» динара, замењује се износом 
«9.100.000» динара.    

Члан 5. 
       У члану 3. Одлуке, став V – Јавни приходи за комуналне потребе, редни број 23, 
економска класификација 742253 – Накнада за уређење грађевинског земљишта, износ од 
«23.338.885» динара, замењује се износом «16.138.885» динара. 

Члан 6. 
       Износ свега Јавни приходи за комуналне потребе, износ од «58.958.885» динара, 
замењује се износом «51.758.885» динара.  
                                                                        Члан 7. 
        УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «143.351.885» динара, замењује се износом 
«145.410.885» динара. 

II  ПОСЕБНИ ДЕО 
Члан 8. 

         У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција 
110, економска класификација 421000, позиција 11 – Стални трошкови, износ «2.000.000» 
динара, замењује се износом «3.200.000» динара. 

Члан 9. 
         У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција 
110, економска класификација 422000, позиција 12 – Трошкови путовања изабраних лица, 
износ «220.000,00» динара, замењује се износом «420.000» динара. 

Члан 10. 
         Свега Скупштина општине, скупштина општине, износ «20.259.251» динара, 
замењује се износом «21.659.251» динара. 

Члан 11. 
         Свега Скупштина општине, износ «24.278.299» динара, замењује се износом 
«25.678.299» динара.                               
                                                                       Члан 12. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 2. – Општинска управа, функција 130, економска 
класификација 416000, позиција 33 – Награде, бонуси и остали пословни расходи, износ 
«3.250.000,00» динара, замењује се износом «350.000» динара. 
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Члан 13. 
           Износ свега Општинска управа «24.011.007» динара, замењује се износом 
«21.111.007» динара.  

Члан 14. 
           У члану 5. Одлуке, раздео 10. – Социјална заштита, функција 090, економска 
класификација 463000, позиција 90 – Социјална заштита – ЦСР, износ «1.000.000» динара, 
заменити износом «700.000» динара.  

Члан 15. 
           Износ свега Социјална заштита «3.470.000» динара, замењује се износом 
«3.170.000» динара.  

Члан 16. 
            У члану 5. Одлуке, раздео 12. -  ЈП «Нови Век», функција 620, економска 
класификација 451000, позиција 118 – Субвенције, износ «19.826.000» динара, замењује се 
износом «23.826.000» динара. 

Члан 17. 
           Свега ЈП «Нови век», износ «23.193.097» динара, замењује се износом «27.193.097» 
динара.                                                         Члан 18. 
           У члану 5. Одлуке, раздео 13. -  Средства за комуналну потрошњу и солидарну 
стамбену изградњу, функција 620, економска класификација 451000, позиција 120 – ЈКСП 
„Морава“ – дотације, поверени послови, износ «17.000.000» динара, замењује се износом 
«13.000.000» динара. 

Члан 19. 
           У члану 5. Одлуке, раздео 13. -  Средства за комуналну потрошњу и солидарну 
стамбену изградњу, функција 620, економска класификација 451000, позиција 123 – 
Програм реализовања донација „НИП“, износ «9.100.000» динара, замењује се износом 
«12.959.000» динара. 

Члан 20. 
           Свега Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену изградњу, износ 
«26.730.000» динара, замењује се износом «26.589.000» динара. 

Члан 21. 
           УКУПНИ РАСХОДИ: износ «143.351.885» динара, замењује се износом 
«145.410.885» динара.           

Члан 22. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном  

гласнику општине Лапово”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 400-33/09-I-0 
                                                                                   

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Небојша Милетић,с.р. 
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Република Србија 
УСТАВНИ СУД Број: IУ-
139/2006 

2. 10. 2009. године Беo град  

Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и судије др Оливера 
Вучић, др Марија Драшкић, Весна Илић Прелић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина 
Манојловић Андрић, мр Станка Милановић, др Драгиша Слијепчевић, др Драган 
Стојановић и Предраг Ђетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној 17. јуна 2009. године, донео је 

ОДЛУКУ  

1. Утврђује   се   да   одредба   члана   14.   Одлуке   о   локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник општине Лапово", број 7/08) у делу 
који гласи: "а примењиваће се од 01.01.2008. године", у време важења није била 
у сагласности са Уставом. 

2. Утврђује   се   да   одредба   члана   14.   Одлуке   о   локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник општине Лапово", број 9/08) није у 
сагласности са Уставом. 

Об р а з л о ж ењ е  

Уставни суд је на седници одржаној 27. новембра 2008. године, сагласно 
одредби члана 53. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", број 109/07), 
донео Решење о покретању поступка за оцену уставности одредбе члана 14. Одлуке 
наведене у тачки 1. изреке. 

Уставни суд је Скупштини општине Лапово доставио наведено Решење о 
покретању поступка, ради давања одговора поводом покренутог поступка, а Скупштина 
општине Лапово је 20. јануара 2009. године, дописом број 06-3/08-3-04, доставила 
тражени одговор. У одговору доносиоца оспореног акта се истиче да је Уставни суд у 
спроведеном поступку погрешно утврдио чињенично стање, наводећи следеће: да је 
оспорена Одлука донета 21. децембра 2007. године; да је одредбом члана 14. Одлуке 
прописано да се ова одлука примењује од 1. јануара 2008. године; да је оспорена Одлука 
објављена у "Службеном гласнику општине Лапово", број 7/07, а не како је Уставни суд 
утврдио 7/08. У одговору, међутим, није наведен датум објављивања оспорене Одлуке у 
"Службеном гласнику општине Лапово". 

Дописом број 06-3/08-3/04 од 27. маја 2009. године, Скупштина општине 
Лапово је обавестила Суд да је у току поступка пред Уставним судом, ступањем на снагу 
нове Одлуке о локалним комуналним таксама ("Службени гласник општине Лапово", број 
9/08), престала да важи оспорена Одлука. 

Чланом 112. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", број 
109/07 ) прописано је да ће се поступци пред Уставним судом започети пре дана ступања 
на снагу овог закона, окончати по одредбама овог закона. 

Уставни суд је у спроведеном поступку утврдио: да је оспорену Одлуку о 
локалним комуналним таксама, с позивом на одредбе члана 6. став 1. тачка 3. и чл. 11. до 
18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС". број 62/06) и 
члана 28. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово", бр. 4/02, 
5/03 и 1/06), на седници одржаној 21. децембра 2007. године, донела Скупштина 
општине Лапово и да је Одлука објављена 26. маја 2008. године у "Службеном гласнику 
општине Лапово", број 7/08. Одредбом члана 14. Одлуке прописано је да ова одлука 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Лапово", а да се примењује од 1. јануара 2008. године. 
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Оспорена Одлука престала је да важи даном ступања на снагу Одлуке о 
локалним комуналним таксама ("Службени гласник општине Лапово", број 9/08). Важећа 
Одлука донета је 24. децембра 2008. године, с позивом на одредбе члана 6. став 1. тачка 3. 
и чл. 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 
62/06), члана 30. тачка 4) Закона о локланој самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 30. тачка 3. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово", бр. 5/08 и 7/08) и објављена је 31. децембра 2008. године. Одредбом члана 13. 
важеће Одлуке о локалним комуналним таксама прописано је да даном ступања на снагу 
ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама објављена у 
"Службеном гласнику општине Лапово", број 7/07, а одредбом члана 14. важеће Одлуке 
прописано је да ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лапово", а примењиваће се од 1. јануара 2009. године. 

Уставом Републике Србије утврђена је забрана повратног дејства закона и 
других општих аката, односно утврђено је да закони и сви други општи акти не могу 
имати повратно дејство, а да изузетно, само поједине одредбе закона могу имати 
повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона (члан 197. 
ст. 1. и 2.). Уставом је утврђено да се закони и сви други општи објављују пре ступања на 
снагу, да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани 
разлози, утврђени приликом њиховог доношења (члан 196. ст. 1. и 4.). 

Како је у току поступка пред Уставним судом престала да важи оспорена 
Одлука, оцена уставности одредбе члана 14. Одлуке вршена је за период њеног важења. 
У вези навода из одговора доносиоца оспореног акта да је Уставни суд у спроведеном 
поступку погрешно утврдио чињенично стање, Уставни суд је оценио да су ови наводи 
неосновани. Наиме, увидом у оспорену Одлуку, утврђено је да је Одлука објављена 26. 
маја 2008. године у "Службеном гласнику општине Лапово" број 7, да је ступила на снагу 
3. јуна 2008. године, а да је чланом 14. Одлуке било прописано да ће се примењивати од 
1. јануара 2008. године. По оцени Уставног суда, тиме је повређен принцип забране 
повратног дејства закона и других општих аката, утврђен одредбама члана 197. ст. 1. и 2. 
Устава, јер је оспореном одредбом члана 14. Одлуке била предвиђена њена примена у 
периоду пре ступања на снагу Одлуке. 

Према одредби члана 64. Закона о Уставном суду, кад је у току поступка 
општи акт престао да важи, али нису отклоњене последице неуставности или 
незаконитости. Уставни суд може одлуком утврдити да општи акт није био у 
сагласности с Уставом. општеприхваћеним правилима међународног права, 
потврђеним међународним уговорима или законом. 

Сагласно изнетом, Уставни суд је утврдио да оспорена одредба члана 14. 
Одлуке о локалним комуналним таксама, у време важења није била у сагласности са 
Уставом, те је одлучио као у тачки 1. изреке. 

Увидом у важећу Одлуку о локалним комуналним таксама Суд је утврдио 
да је одредбом члана 14. Одлуке предвиђено ступање на снагу Одлуке даном доношења и 
њено накнадно објављивање. Како је одредбом члана 196. став 1. Устава непосредно 
утврђена обавеза објављивања општег акта пре ступања на снагу, то је Уставни суд 
оценио да је одредба члана 14. важеће Одлуке о локалним комуналним таксама 
несагласна са Уставом. 

Имајући у виду да је у току претходног поступка правно стање потпуно 
утврђено, као и да Суд има јасно заузете ставове и изграђену праксу и по овом питању, 
Уставни суд је, сагласно члану 53. став 2. Закона о Уставном суду, одлучио као у тачки 
2. изреке, без доношења решења о покретању поступка. 

 
 
Сагласно изнетом. а на основу одредбе члана 45. тачка 1) Закона о 

Уставном суду, Уставни суд је одлучио као у изреци. 
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На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 14. Одлука наведене у 
тачки 2. изреке престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

ПРЕДСЕДНИК УСТАВНОГ 
СУДА др Боса Ненадић, с.р 

      72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/2009), и чл. 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 129/07) и  чл. 30. тачка 2. Статута Општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. бр.5/08 и 7/08 ) Скупштине општине Лапово, на седници 
одржаној 11.12.2009.године донела је  

                О  Д  Л  У  К  У       

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2010. ГОДИНУ     
         

                                                           I ОПШТИ ДЕО       
         

                                     Члан1.     
     Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лапово за 2010.годину ( у даљем тексту: 
буџет ), састоје се од: 
         
А. Рачун прихода и примања, расхода и 
издатака 

   Износ у дин. 

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине                   146,763,885 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

  140,663,885 

Буџетски суфицит / дефицит    6,100,000 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 
Укупни фискални суфицит / дефицит    6,100,000 
Б. Рачун финансирања     
Примања од задуживања     
Примања од продаје финансијске имовине     
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) 
Издаци за отплату главнице дуга    6,600,000 
Нето финансирање      
Укупни фискални суфицит / дефицит плус 
нетофинансирање 

  500,000 

В. Додатни приходи буџетских корисника     
         
     Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

         
                                                                      Опис      Шифра  

ек.кл. 
Сред. из буџ. 

                                      1   2 3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 146,763,885 

1. Порески приходи    71 74,620,000 
   1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 

  711 48,800,000 

   1.2 
Самодопринос 

   711180 800,000 

   1.3 Порез на имовину   713 11,500,000 
   1.4 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко  
Буџетског фонда), у чему: 

   714 
 

7,320,000 

        - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 
   1.5 Остали порески приходи   716 7,000,000 
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2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског  
фонда), у чему: 

     74 
 

53,331,285 

   - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  

3. Донације     731+732 2,000,000 
4. Трансфери     733 16,812,600 
5. Примања од продаје нефинансијске имовине   8  
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ  
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
 

147,263,885 
 

1. Текући расходи    4 138,510,885 
    1.1 Расходи за запослене   41 43,715,885 
    1.2 Коришћење роба и услуга   42 22,969,000 
    1.3 Отплата камата   44 410,000 
    1.4 Субвенције    45 50,080,000 
    1.5 Социјална заштита из буџета   47 3,490,000 
    1.6 Остали расходи   48+49 5,378,000 
2. Трансфери     463 12,468,000 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине   5 2,153,000 
4. Издаци за набавку финансијске имовине ( осим 6211)  62  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА  

  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 

    92  

2. Задуживање     91  
    2.1 Задуживање код домаћих кредитора   911  
    2.2 Задуживање код страних кредитора   912  
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   6,600,000 
3. Отплата 
дуга  

    61  

    3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима   611 6,600,000 
    3.2 Отплата дуга страним кредиторима   612  
    3.3 Отплата дуга по гаранцијама   613  
4. Набавка финансијске имовине   6211  
         
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор 
финансирања 13) 

    3 
 

500,000 

         
Неутрошена средства од приватизације из предходних година  
(класа 3, извор финанс. 14) 

    3 
 

 

         
         

          
    II ПОСЕБАН ДЕО 

     

                                                                Члан 2        
Укупна примања буџета општине Лапово за 2010. годину ( у даљем тексту: буџет ) планирају се у 
износу од 147.263.885 динара. 
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима, и тo: 

         
Рд
.бр

. 

Екон. 
клас. 

Оп
ис 

   Износ по 
врсти 

Износ 
по 

намен
и 

Струк. у % 

1 2 3    4 5 6 
  I - СРЕДСТВА КОЈА СЕ 

ОГРАНИЧАВАЈУ 
 45,812,60

0 
 31.11 

1 71111
0 

Део пореза на зараде   29,000,00
0 

 19.69 

2 73315
0 

Трансферна средства Републичког 
буџета 
 

 16,812,60
0 

 11.42 

  II - СРЕДСТВА ВАН ОГРАНИЧЕЊА  31,500,00  21.39 
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0 
3 71112

0 
Порез на приходе од самосталних делатности 11,000,00

0 
 7.47 

4 71114
0 

Порез на приходе од непокретности  4,000,000  2.72 

5 71118
0 

Средства самодоприноса на територији 
општине 

800,000  0.54 

6 71119
0 

Порез на доходак од других прихода  4,000,000  2.72 

7 71312
0 

Порез на имовину  8,000,000  5.43 

8 71331
0 

Порез на наслеђе и поклоне  500,000  0.34 

9 71342
0 

Порез на пренос апсолутних права  3,000,000  2.04 

10 71455
0 

Боравишне таксе  200,000  0.14 

  III -ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА  500,000  0.34 
11 32131

0 
Вишак прихода из предходне године  500,000  0.34 

  IV - TAKСЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ  6,400,000  4.35 
12 73225

0 
Донације од међународних организација 2,000,000  1.36 

13 74115
0 

Приходи од камата на средства локалне 
самоуп. 

200,000  0.14 

14 74225
0 

Општинске административне таксе  1,000,000  0.68 

15 74235
0 

Приходи које својом дел. остварују општ. 
органи  

200,000  0.14 

16 74515
0 

Остали приходи  3,000,000  2.04 

  V - JAВНИ ПРИХОДИ ЗА КОМУНАЛ. ПОТРЕБЕ 63,051,28
5 

 42.82 

17 71444
1 

Порези 6% од премије осигурања за ППЗ 120,000  0.08 

18 71451
0 

Порези на мот. возила (накн за кор. ком. 
добара) 

4,000,000  2.72 

19 71454
0 

Средства за екологију и промена намене 
земљишта 

3,000,000  2.04 

20 71611
0 

Комунална такса на фирму   7,000,000  4.75 

21 74153
0 

Накнада за коришћ. грађев. земњишта  23,840,00
0 

 16.19 

22 74215
0 

Средства оств. продаје капитала у поступку 
прив. 

1,000,000  0.68 

23 74225
3 

Накнада за уређење грађев. земњишта  23,591,28
5 

 16.02 

24 74425
1 

Капитални трансфери у корист 
општине 

 500,000  0.34 

                                   УКУПНИ ПРИХОДИ   147,263,88
5 

 100.00 

         

                                                      Члан 3        

     Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 
         

Ред
.бр
ој 

Екон.       
клас. 

Назив конта   План за 2010. 
годину 

Структ. у % 

1 2 3     4 5 
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених   34,881,017 23.69 
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2 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

  6,258,868 4.25 

3 413 Накнада у натури   26,000 0.02 
4 414 Социјална давања   852,000 0.58 
5 415 Накнада за запослене - превоз   530,000 0.36 
6 416 Награде, бонуси и остали пословни расходи  1,168,000 0.79 

  УКУПНО 410     43,715,885 29.69 
7 421 Стални трошкови   10,134,000 6.88 
8 422 Трошкови путовања   1,276,000 0.87 
9 423 Услуге по уговору   6,155,000 4.18 

10 424 Специјализоване услуге   1,535,000 1.04 
11 425 Текуће поправке   738,000 0.50 
12 426 Материјал    3,131,000 2.13 

УКУПНО 420     22,969,000 15.60 
13 441 Отплате камата домаћим банкама   410,000 0.28 

УКУПНО 440     410,000 0.28 
14 451 Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама 34.01 

УКУПНО 450     50,080,000 34.01 
15 463 Трансфери осталим нивоима власти   12,468,000 8.47 

УКУПНО 460     12,468,000 8.47 
16 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета  3,490,000 2.37 

УКУПНО 470     3,490,000 2.37 
17 481 Дотације невладиним организацијама   1,378,000 0.94 
18 482 Порези и обавезне таксе   800,000 0.54 
19 483 Новчане казне и пенали   200,000 0.14 

УКУПНО 480     2,378,000 1.61 
20 499 Резерва (стална и текућа)   3,000,000 2.04 

УКУПНО 499     3,000,000 2.04 
21 511 Средства за инвестиционо одржање зграде  575,000 0.39 
22 512 Машине и опрема   1,459,000 0.99 
23 515 Књиге     119,000 0.08 

УКУПНО 510     2,153,000 1.46 
24 611 Отплате главница домаћим банкама   6,600,000 4.48 

УКУПНО 610     6,600,000 4.48 
                  СВЕГА      147,263,885 100.00 

         
                                                                Члан 4. 

 
 

       

     Средства буџета у износу од 147.263.885 динара и средства од прихода из додатних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у износу од 4.320.000 динара, средства из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 500.000 динара, распоређују се по 
корисницима и наменама и то: 

         
Раз
део 

Функ. 
клас. 

Позиц
ија 

Екон
.клас

. 

Опис Средства из буџета Укупна средства Структ. у 
% 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 110   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 28,504,299 0 28,504,299 19.36 
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 3,369,048  3,369,048 2.29 

  1 411 Плата и додаци 2,559,983  2,559,983 1.74 
  2 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
459,065  459,065 0.31 



10.12.2010                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8   - страна 19 
 

  3 413 Накнаде у натури 0  0 0.00 
  4 423 Накнаде заменика председника  350,000  350,000 0.24 
    OПШТИНСКО ВЕЋЕ 650,000  650,000 0.44 
  5 423 Накнаде за рад чланова већа 650,000  650,000 0.44 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 24,485,251  24,485,251 16.63 
  6 411 Плате и додаци 2,758,137  2,758,137 1.87 
  7 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
507,114  507,114 0.34 

  8 413 Накнаде у натури 5,000  5,000 0.00 
  9 416 Награде, бонуси  120,000  120,000 0.08 
  10 416 Трошкови спровођења избора 5,000  5,000 0.00 
  11 421 Стални трошкови 6,400,000  6,400,000 4.35 
  12 422 Трошкови путовања изабраних  

лица 
300,000  300,000 0.20 

  13 423 Накнаде одборн, ком. и радн. 
телима  

1,200,000  1,200,000 0.81 

  14 423 Трошкови репрезентације 500,000  500,000 0.34 
  15 423 Трошкови празника општине 400,000  400,000 0.27 
  16 423 Трошкови уговорених услуга 2,000,000  2,000,000 1.36 
  17 424 Трошкови објављивања служб. 

материјала 
1,200,000  1,200,000 0.81 

  18 425 Текуће поправке и одржавање 300,000  300,000 0.20 
  19 426 Материјални трошкови  за 

Скупштину 
500,000  500,000 0.34 

  20 426 Трошкови набавке служ. гласн. 
и стр. лит. 

250,000  250,000 0.17 

  21 426 Трошкови материјала и набавке 
горива 

800,000  800,000 0.54 

  22 441 Отплате камата домаћим посл. 
банкама 

410,000  410,000 0.28 

  23 472 Студентске стипендије  1,700,000  1,700,000 1.15 
  24 481 Финансирање политичких 

странака 
130,000  130,000 0.09 

  25 482 Порези и обавезне таксе 800,000  800,000 0.54 
  26 512 Инвестиције у основна 

средства,  опрему 
500,000  500,000 0.34 

  27 611 Отплате главнице домаћим 
посл. банкама 

3,700,000  3,700,000 2.51 

2 130   ОПШТИНСКА УПРАВА 20,616,007 0 20,616,007 14.00 
  28 411 Плате, накнаде и додаци за 

запослене 
10,819,310  10,819,310 7.35 

  29 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,991,697  1,991,697 1.35 

  30 413 Накнада у натури 5,000  5,000 0.00 
  31 414 Социјална давања запослених 

и отпремн. 
500,000  500,000 0.34 

  32 415 Накнада за запослене - превоз 300,000  300,000 0.20 
  33 416 Награде, бонуси и остали 

посл.и расходи 
560,000  560,000 0.38 

  34 421 Стални трошкови 2,340,000  2,340,000 1.59 
  35 422 Трошкови путовања 500,000  500,000 0.34 
  36 423 Уговорене услуге 800,000  800,000 0.54 
  37 424 Специјализоване услуге 300,000  300,000 0.20 
  38 425 Расходи за одрж. прев. средст. 

и опреме 
300,000  300,000 0.20 

  39 426 Расходи за материјал 1,000,000  1,000,000 0.68 
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  40 483 Новчане казне и пенали 200,000  200,000 0.14 
  41 511 Средства за инв. одржавање 

зграде 
500,000  500,000 0.34 

  42 512 Средства за набавку опреме 500,000  500,000 0.34 
 
 
 

        

3 912   OСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  5,590,000 0 5,590,000 3.80 
  43 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 
5,590,000  5,590,000 3.80 

4 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 1,513,000 0 1,513,000 1.03 
  44 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 
1,513,000  1,513,000 1.03 

5 750   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4,865,000 0 4,865,000 3.30 
  45 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 
4,865,000  4,865,000 3.30 

6 820   СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ 
"СТЕФАН НЕМАЊА" 

6,357,498 210,000 6,567,498 4.32 

  46 411 Плате, накнаде и додаци за 
запослене 

1,830,560  1,830,560 1.24 

  47 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

335,938  335,938 0.23 

  48 413 Накнада у натури 5,000  5,000 0.00 
  49 414 Социјална давања 

запосленима 
35,000 42,000 77,000 0.02 

  50 415 Накнада за запослене - превоз 165,000  165,000 0.11 
  51 416 Награде, бонуси и остали посл. 

расходи 
60,000  60,000 0.04 

  52 421 Стални трошкови - енергија 345,000 45,000 390,000 0.23 
  53 422 Трошкови путовања 45,000 13,000 58,000 0.03 
  54 423 Услуге по уговору 29,000 30,000 59,000 0.02 
  55 425 Текуће поправке и одржавање 29,000  29,000 0.02 
  56 426 Трошкови материјала 83,000  83,000 0.06 
  57 451 Субвенције за туризам 150,000  150,000 0.10 
  58 472 Програми секција 200,000 50,000 250,000 0.14 
  59 511 Средства за инвестиц. 

одржавање зграде 
75,000  75,000 0.05 

  60 512 Средства за набавку опреме  70,000 30,000 100,000 0.05 
  61 611 Отплата кредита 2,900,000  2,900,000 1.97 

7 820   БИБЛИОТЕКА "СЛОВО" 3,448,803 90,000 3,538,803 2.34 
  62 411 Плате, накнаде и додаци за 

запослене 
2,152,951  2,152,951 1.46 

  63 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

393,852  393,852 0.27 

  64 413 Накнада у натури 1,000  1,000 0.00 
  65 414 Социјална давања 

запосленима 
186,000  186,000 0.13 

  66 415 Накнада за запослене - превоз 65,000  65,000 0.04 
  67 416 Награде, бонуси и остали посл. 

расходи 
65,000 10,000 75,000 0.04 

  68 421 Стални трошкови - енергија 184,000 40,000 224,000 0.12 
  69 422 Трошкови путовања 12,000  12,000 0.01 
  70 423 Услуге по уговору 64,000  64,000 0.04 
  71 424 Специјализоване услуге 35,000  35,000 0.02 
  72 425 Текуће поправке и одржавање 12,000  12,000 0.01 
  73 426 Трошкови материјала  95,000  95,000 0.06 
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  74 512 Средства за набавку опреме 64,000  64,000 0.04 
  75 515 Средства за набавку књига 119,000 40,000 159,000 0.08 
 
 

        

8 810   СРЕДСТВА ЗА СПОРТ 1,000,000  1,000,000 0.68 
  76 472 Средства за спорт 1,000,000  1,000,000 0.68 

9 911   СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНУ 
БРИГУ О ДЕЦИ «НАША 
МЛАДОСТ » 

16,674,181 3,650,000 20,324,181 11.32 

  77 411 Плате, накнаде и додаци за 
запослене 

12,013,733  12,013,733 8.16 

  78 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,150,448  2,150,448 1.46 

  79 413 Накнада у натури 5,000  5,000 0.00 
  80 414 Социјална давања 

запосленима 
131,000  131,000 0.09 

  81 416 Награде, бонуси и остали 
посл.расходи 

353,000 154,000 507,000 0.24 

  82 421 Стални трошкови 865,000 1,200,000 2,065,000 0.59 
  83 422 Трошкови путовања 169,000 320,000 489,000 0.11 
  84 423 Уговорене услуге 162,000 130,000 292,000 0.11 
  85 425 Текуће поправке и одржавање 97,000 100,000 197,000 0.07 
  86 426 Трошкови материјала 403,000 1,500,000 1,903,000 0.27 
  87 511 Средства за инвестиц.одржавање зграде  0 0.00 
  88 512 Средства за набавку опреме 325,000 246,000 571,000 0.22 

10 90   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 1,340,000 0 1,340,000 0.91 
  89 422 Путни трошак деце ометене у 

развоју 
250,000  250,000 0.17 

  90 463 Социјална заштита - ЦСР 500,000  500,000 0.34 
  91 472 Трошак смештаја деце ометене 

у развоју 
240,000  240,000 0.16 

  92 472 Социјална  заштита – 
проширена права 

350,000  350,000 0.24 

11 110   ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ НЕВЛ.  
ОРГАНИЗ. 

1,248,000 0 1,248,000 0.85 

  93 481 Удружења грађана НВО 20,000  20,000 0.01 
  94 481 Удружење пензионера Лапово 65,000  65,000 0.04 
  95 481 Удружење ратних војних 

инвалида 
20,000  20,000 0.01 

  96 481 КУД "Лапово"  40,000  40,000 0.03 
  97 481 Општински одбор СУБНОР-а 25,000  25,000 0.02 
  98 481 Општинска организација 

Црвеног крста 
208,000  208,000 0.14 

  99 481 Међуопштинска организација 
глувих 

30,000  30,000 0.02 

  100 481 Међуопштинска организација 
слепих 

30,000  30,000 0.02 

  101 481 Међуопштинска орган. 
параплегичара 

30,000  30,000 0.02 

  102 481 Стална конференција градова  30,000  30,000 0.02 
  103 481 Удружење пољопривредних 

произвођача 
440,000  440,000 0.30 

  104 481 Удружење дистофичара 
Шумадије 

30,000  30,000 0.02 

  105 481 Коло српских сестара 30,000  30,000 0.02 
  106 481 Акц. планови нац. мањина и 

избегла лица 
30,000  30,000 0.02 
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  107 481 Црквена општина Лапово 100,000  100,000 0.07 
  108 481 Међуопшт. удружење 

дијализираних лица 
30,000  30,000 0.02 

  109 481 Законска обавеза утврђивања 
смрти 

90,000  90,000 0.06 

12 620   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ 
ВЕК" 

28,177,097 370,000 28,547,097 19.13 

  110 411 Плате, накнаде и додаци за 
запослене 

2,746,343  2,746,343 1.86 

  111 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

420,754  420,754 0.29 

  112 413 Накнада у натури 5,000  5,000 0.00 
  113 416 Награде, бонуси и остали посл. 

расходи 
5,000  5,000 0.00 

  114 421 Стални трошкови - енергија  50,000 50,000 0.00 
  115 422 Трошкови путовања  100,000 100,000 0.00 
  116 424 Специјализоване услуге  60,000 60,000 0.00 
  117 426 Трошкови материјала   60,000 60,000 0.00 
  118 451 Субвенције 25,000,000  25,000,000 16.98 
  119 512 Средства за набавку опреме   100,000 100,000 0.00 

13 620   СРЕДСТВА ЗА KОМ. ПОТР. И 
СОЛИДАР. СТАМБЕНУ 
ИЗГРАДЊУ 

24,930,000 0 24,930,000 16.93 

  120 451 ЈКСП "Морава" - дотације, 
повер. послови 

17,000,000  17,000,000 11.54 

  121 451 Ватрогасни фонд општине 
Лапово 

130,000  130,000 0.09 

  122 451 Програм реализовања донација 
Р.А. 

500,000  500,000 0.34 

  123 451 Програм реализовања донација 
"НИП" 

7,300,000  7,300,000 4.96 

14 110   OСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                          3,000,000 0 3,000,000 2.04 
  124 499 Стална буџетска резерва 500,000  500,000 0.34 
  125 499 Текућа буџетска резерва 2,500,000  2,500,000 1.70 

УКУПНИ РАСХОДИ  147,263,885 4,320,000 151,583,885 100.00 
         

                                    III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА  
 

    

         
                                                                  Члан 5.        

     За извршење ове одлуке одговоран је председник општине.  
     Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.   

         
                                                              Члан 6.        

     Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 
(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 7.        
     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.   
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                                                               Члан 8.        

     Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише председника општине, 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, председник општине усваја 
и доставља извештај Скупштини општине. 
    Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 
одступања. 
         

                                                                  Члан 9.        
     Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
председник општине. 
     Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа 
управе надлежног за финансије доноси председник општине. 
 
         

                                                                Члан 10.        
     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 11.        
     Директни и ндиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом 
одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.  
     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 2009. години у складу са одобреним апропријацијама у 2009. години, а 
неизвршене у току 2009. године, преносе се у 2010, годину и  имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
         

                                                              Члан 12.        
     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 13.        
     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 следећом 
динамиком по тромесечјима:                                                                                                                                                  
    јануар - март                 21 %,     
    јануар - јун                    43 %,     
    јануар - септембар        71 %,     
    јануар - децембар       100 %.     
         

                                                                Члан 14.        
     Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 
предвиђене овом Одлуком.  
     Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 
     Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности 
са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 
 
     

 
    

                                                             Члан 15.        
     Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 
     Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је 
процењена вредност од 290.000 до 2.900.000 динара, дефинисана Законом којим се уређује буџет 
Републике Србије за 2010. годину.  
 



10.12.2010                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8   - страна 24 
 

         
                                                         Члан 16.        

     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. 
     Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у 
члану 4. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та 
средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком. 
     Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове одлуке, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 
         

Члан 17.        
     Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2010. 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 18.        

      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 2010. 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 19.        
     Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2010. години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбећених у буџету и средстава остварених по основу донација. 

         
Члан 20.        

     Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне 
ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2010. години. 

         
Члан 21.        

     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). 
 

Члан 22.        
     Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2010. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години, која су овим корисницима 
пренета у складу са одлуком о буџету општине Лапово за 2009. годину. 
 

Члан 23.        
     Изузетно, у случају да се буџету општине Лапово из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујучи 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 24. 

       

     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 25.        
     Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у "Службеном  гласнику 
општине Лапово".  

         
Члан 26.        

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине Лапово, 
а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.  

         
         
         

                                         Скупштина општине Лапово     
                                        Број: 400-32/09-I-04       

         
      Председник  
       Небојша Милетић,с.р.  

         
         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.12.2010                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8   - страна 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 

Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
1. Одлука о одређивању простора за јавне скупове 1 
2. Одлука о оснивању Фонда за заштиту животне средине Општине Лапово 1 
3. Одлука о финансирању боравка трећег детета 3 
4. Одлука о пстављењу ВД директора ЈКСП „Морава“ Лапово 4 
5. Одлука о разрешењу и избору члана Школског одбора ОШ „С.Марковић“ Лапово 5 
6. Одлука о усвајању Акционог плана за младе за период 2010.-2014. 5 
7. Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја Општине Лапово за пер.2010.-2015. 5 
8.  Одлука о измени Одлуке о остваривању права на новчану накнаду за рођено дете 6 
9. Решење о образовању Савета за управљање миграцијама 6 

10. Одлука о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Слово“ за 2010.г. 7 
11. Одлука о изради Просторног плана Општине Лапово 7 
12. Одлука о утврђивању услова у погледу удаљености и висине објек.у поступку легализације 8 
13. Одлука о изради Плана генералне регулације за Општину Лапово 9 
14. Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету за 2009.годину 11 
15. Одлука Установог суда о оцени уставности Одлуке о локалним комуналним таксама 13 
16. Одлука о буџету општине Лапово за 2010.годину 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  
  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 

 


