
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ  13   ЛАПОВО 18. ДЕЦЕМБАР  2012.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

  119. 
На основу члана 39. Статута општине Лапово („Службени гласник оштине Лапово“, 

бр. 8/12) и члана 17. Одлуке ообразовању сталних радних тела Скупштине општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Одбор за урбанизам, привреду и 
ванпривредне делатности, оштине Лапово, на седници одржаној дана  07.12. 2012. године, 
донео је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 За Председника Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне  делатности, 
Скупштине општине Лапово, изабран је ДРАГАН ЈАНЧИЋ, из Лапова, одборник 
Скупштине општине Лапово. 

Члан 2. 
 За Заменика Председника Одбора за урбанизам, привреду и ванпривредне  
делатноси, Скупштине општине Лапово, изабрана је ЈАСНА ЈОВАНОВИЋ, из Лапова, 
одборник Скупштине општине Лапово. 

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

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ВАНПРИВРЕДНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-174/12-I-04 
                                                                 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                      Дејан Којанић,с.р. 

 120. 
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07), члан 2. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
8/12) и члана 65. став 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 8/12), Општинско веће на седници одржаној 10.12.2012. године, донело је 

 
                                                     О  Д  Л У  К У 

 
                                                             Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово, број 
110-9/12-IV-01 од 06. 12. 2012. године. 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Лапово". 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-173/12-III-04 
                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    Небојша Милетић,с.р.  
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         121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12), и чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 
129/2007) и  чл. 30. тачка 2. Статута Општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово" бр: 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 

          
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

     Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лапово за 2013.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   
1.1 Текући приходи: 207,554,500 
Буџетска средства   
Сопствени приходи   
Донације   
1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине   
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине   
2.1 Текући расходи: 172,792,500 
Текући буџетски расходи   
Расходи из сопствених прихода   
Донације   
2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине 31,862,000 
Текући буџетски издаци   
Издаци из сопствених прихода   
Донације   
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл.4 + кл. 5) 2,900,000 
Издаци за набавку финансијске имовине    
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 2,900,000 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 2,900,000 
Примања од продаје финансијске имовине   
Примања од задуживања   
Неутрошена средства из предходних година 1,500,000 
Издаци за отплату главнице дуга 4,400,000 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

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

Опис Шифра 
ек.кл. 

Средства 
из буџета 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   207,554,500 

1. Порески приходи 71 94,697,500 
   1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 711 69,997,500 

   1.2 Самодопринос 711180 50,000 
   1.3 Порез на имовину 713 24,700,000 

   1.4 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе 
преко Буџетског фонда), у чему: 

Остали 
порески 
приходи 

714+716 15,200,000 
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2. Непорески приходи у чему: 74 49,150,000 
   - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)     
   - приходи од продаје добара и услуга     
3. Донације 731+732   
4. Трансфери 733 48,507,000 
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   204,654,500 

1. Текући расходи 4 172,792,500 
    1.1 Расходи за запослене 41 57,309,000 
    1.2 Коришћење роба и услуга 42 56,032,500 
    1.3 Отплата камата 44 2,100,000 
    1.4 Субвенције 45 27,100,000 
    1.5 Социјална заштита из буџета 47 4,800,000 
    1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 9,778,000 
        - средства резерви     
2. Трансфери 463 15,673,000 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 31,862,000 
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     
3. Отплата дуга  61 4,400,000 
    3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 4,400,000 
    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 1,500,000 

Неутрошена средства од приватизације из предходних година 
(класа 3, извор финанс. 14) 3 0.00 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 2 

Укупна примања буџета општине Лапово за 2013. годину ( у даљем тексту: буџет ) планирају се у 
износу од 209.054.500 динара. 
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима, и тo: 

Рд. 
бр. 

Екон. 
клас. 

Опис Износ по 
врсти 

Износ 
по 

намени 
Структ.  у % 

1 2 3 4 5 6 

  711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 69,997,500   33.48 

1 711110 Порез на зараде  58,947,500   28.20 

2 711120 Порез на приходе од самосталних 
делатности 3,500,000   1.67 

3 711140 Порез на приходе од имовине - земљиште 4,500,000   2.15 
4 711180 Самодоприноси 50,000   0.02 
5 711190 Порез на друге приходе 3,000,000   1.44 
  713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 24,700,000   11.82 
6 713120 Порез на имовину - објекти 22,000,000   10.52 
7 713310 Порез на наслеђе и поклоне 200,000   0.10 
8 713420 Порез на капиталне трансакцие 2,500,000   1.20 
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  714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 10,200,000   4.88 
9 714400 Порези на појединачне услуге 200,000   0.10 

10 714510 Порези на моторна возила  4,500,000   2.15 

11 714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 2,000,000   0.96 

12 714550 Боравишне таксе 500,000   0.24 

13 714562 Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 3,000,000   1.44 

  716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,000,000   2.39 
14 716110 Комунална такса на фирму  5,000,000   2.39 

  733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 48,507,000   23.20 

15 733000 Трансфери од других нивоа власти 48,507,000   23.20 
  741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 44,050,000   21.07 

16 741150 Камате на средства буџета општине 50,000   0.02 

17 741530 Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 44,000,000   21.05 

  742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 1,600,000   0.77 

18 742150 Приходи од продаје добара и услуга 100,000   0.05 

19 742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 1,000,000   0.48 

20 742250 Општинске административне таксе 500,000   0.24 

21 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 500,000   0.24 

22 743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје 500,000   0.24 
  745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 3,000,000   1.44 

23 745150 Остали приходи 3,000,000   1.44 
УКУПНИ ПРИХОДИ 207,554,500   99.28 

    ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 1,500,000   0.72 
24 321310 Вишак прихода из претходне године 1,500,000   0.72 
УКУПНИ ПРИХОДИ + ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 209,054,500   100.00 

          
 
     Средства буџета у износу од 209.054,500 динара и средства од прихода из додатних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у износу од 5.180.000 динара, средства из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.500.000 динара, распоређују се по 
корисницима и наменама и то: 
 
Раздео Функ. 

клас. Позиц. Ек.кл. Опис Средства из 
буџета 

Сопствени 
приходи 

Укупна 
средства 

Структ. 
у % 

                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 110     
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ 24,966,000 0 24,966,000 11.94 

    1 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 3,756,000 0 3,756,000 1.80 

    2 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 672,000 0 672,000 0.32 

    3 413 Накнаде у натури 10,000 0 10,000 0.00 

    4 414 
Социјална давања 
запосленима 10,000 0 10,000 0.00 

    5 415 
Накнаде трошкова 
за запослене 10,000 0 10,000 0.00 

    6 416 Нагр. запосл. и ост. 
пос. расх.  60,000 0 60,000 0.03 

    7 421 Стални трошкови 12,750,000 0 12,750,000 6.10 
    8 422 Трошкови путовања  800,000 0 800,000 0.38 
    9 423 Услуге по уговору 4,048,000 0 4,048,000 1.94 
    10 425 Текуће поправке и 400,000 0 400,000 0.19 
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одржавање 

    11 426 Материјал 2,400,000 0 2,400,000 1.15 

    12 482 
Порези, обавезне 
таксе и казне 50,000 0 50,000 0.02 

2 110     
ПРЕДСЕДНИК И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 4,404,000 0 4,404,000 2.11 

    13 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 2,692,000 0 2,692,000 1.29 

    14 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 482,000 0 482,000 0.23 

    15 413 Накнаде у натури 10,000 0 10,000 0.00 

    16 414 
Социјална давања 
запосленима 10,000 0 10,000 0.00 

    17 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 10,000 0 10,000 0.00 

    18 416 

Награде запосл. и 
остали посебни 
расх. 60,000 0 60,000 0.03 

    19 423 
Услуге по уговору - 
општинско веће 1,140,000 0 1,140,000 0.55 

3 130     
ОПШТИНСКА 
УПРАВА 84,805,000 0 84,805,000 40.57 

    20 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 14,986,000 0 14,986,000 7.17 

    21 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 2,694,000 0 2,694,000 1.29 

    22 413 Накнаде у натури 10,000 0 10,000 0.00 

    23 414 
Социјална давања 
запосленима 405,000 0 405,000 0.19 

    24 415 
Накнаде трошкова 
за запослене 250,000 0 250,000 0.12 

    25 416 

Награде запосл. и 
остали посебни 
расх. 400,000 0 400,000 0.19 

    26 421 Стални трошкови 2,770,000 0 2,770,000 1.33 
    27 422 Трошкови путовања 500,000 0 500,000 0.24 
    28 423 Услуге по уговору 2,100,000 0 2,100,000 1.00 

    29 424 
Специјализоване 
услуге 630,000 0 630,000 0.30 

    30 425 
Текуће поправке и 
одржавање 300,000 0 300,000 0.14 

    31 426 Материјал 950,000 0 950,000 0.45 

    32 441 
Отплатa домаћих 
камата 2,100,000 0 2,100,000 1.00 

    33 451 
Субвенције - ЈКСП 
"Морава" 23,000,000 0 23,000,000 11.00 

    34 451 

Програм 
реализовања 
донација Р.А. 100,000 0 100,000 0.05 

    35 451 

Програм 
реализовања 
пројеката 4,000,000 0 4,000,000 1.91 

    36 472 

Накнада за соц. 
зашт. из буџета - 
стип. 2,200,000 0 2,200,000 1.05 

    37 481 

Дотације 
невладиним 
организацијама 4,110,000 0 4,110,000 1.97 

    38 481 

Финансирање 
политичких 
странака 300,000 0 300,000 0.14 
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    39 482 
Порези, обавезне 
таксе и казне 400,000 0 400,000 0.19 

    40 483 

Новчане казне и 
пенали по реш. 
судова 500,000 0 500,000 0.24 

    41 499 
Средства резерви - 
текућа буџ. резерва 3,500,000 0 3,500,000 1.67 

    42 499 
Средства резерви - 
стална буџ. резерва 500,000 0 500,000 0.24 

    43 511 
Зграде и 
грађевински објекти 13,000,000 0 13,000,000 6.22 

    44 512 Машине и опрема 500,000 0 500,000 0.24 

    45 515 
Нематеријална 
имовина 200,000 0 200,000 0.10 

    46 611 

Отплате главница 
домаћим 
кредиторима 4,400,000 0 4,400,000 2.10 

4 912     
OСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ  6,581,000 0 6,581,000 3.15 

    47 463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 6,581,000 0 6,581,000 3.15 

5 912     
СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 3,092,000 0 3,092,000 1.48 

    48 463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 3,092,000 0 3,092,000 1.48 

6 750     
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 5,300,000 0 5,300,000 2.54 

    49 463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 5,300,000 0 5,300,000 2.54 

7 820     
К.Т.Ц. "СТЕФАН 
НЕМАЊА" 5,150,500 320,000 5,470,500 2.46 

    50 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 2,155,000 0 2,155,000 1.03 

    51 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 363,000 0 363,000 0.17 

    52 413 Накнаде у натури 40,000 0 40,000 0.02 

    53 414 
Социјална давања 
запосленима 100,000 40,000 140,000 0.05 

    54 415 
Накнаде трошкова 
за запослене 50,000 0 50,000 0.02 

    55 416 

Награде запосл. и 
остали посебни 
расх. 120,000 0 120,000 0.06 

    56 421 Стални трошкови  550,000 45,000 595,000 0.26 
    57 422 Трошкови путовања 120,000 25,000 145,000 0.06 
    58 423 Услуге по уговору 350,000 80,000 430,000 0.17 

    59 424 
Специјализоване 
услуге 500,000 100,000 600,000 0.24 

    60 425 
Текуће поправке и 
одржавање 82,500 0 82,500 0.04 

    61 426 Материјал 200,000 0 200,000 0.10 

    62 511 
Зграде и 
грађевински објекти 360,000 0 360,000 0.17 

    63 512 Машине и опрема 160,000 30,000 190,000 0.08 

8 820     
БИБЛИОТЕКА 
"СЛОВО" 4,042,000 150,000 4,192,000 1.93 

    64 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 2,464,000 0 2,464,000 1.18 

    65 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 459,000 0 459,000 0.22 
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    66 413 Накнаде у натури 1,500 26,000 27,500 0.00 

    67 414 
Социјална давања 
запосленима 40,000 0 40,000 0.02 

    68 415 
Накнаде трошкова 
за запослене 223,500 0 223,500 0.11 

    69 416 

Награде запосл. и 
остали посебни 
расх. 6,000 0 6,000 0.00 

    70 421 Стални трошкови 242,000 28,000 270,000 0.12 
    71 422 Трошкови путовања 35,000 0 35,000 0.02 
    72 423 Услуге по уговору 65,000 0 65,000 0.03 

    73 424 
Специјализоване 
услуге 42,000 0 42,000 0.02 

    74 425 
Текуће поправке и 
одржавање 34,000 11,000 45,000 0.02 

    75 426 Материјал 115,000 10,000 125,000 0.06 

    76 511 
Зграде и 
грађевински објекти 0 0 0 0.00 

    77 512 Машине и опрема 103,000 0 103,000 0.05 

    78 515 
Средства за 
набавку књига 212,000 75,000 287,000 0.10 

9 911     
Д.У. «НАША 
МЛАДОСТ» 25,270,000 4,710,000 29,980,000 12.09 

    79 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 16,720,000 0 16,720,000 8.00 

    80 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 2,950,000 0 2,950,000 1.41 

    81 413 Накнаде у натури 0 0 0 0.00 

    82 414 
Социјална давања 
запосленима 154,000 0 154,000 0.07 

    83 415 
Накнаде трошкова 
за запослене 0 0 0 0.00 

    84 416 

Награде запосл. и 
остали посебни 
расх. 379,000 280,000 659,000 0.18 

    85 421 Стални трошкови 1,322,000 1,750,000 3,072,000 0.63 
    86 422 Трошкови путовања 319,000 0 319,000 0.15 
    87 423 Услуге по уговору 330,000 0 330,000 0.16 

    88 425 
Текуће поправке и 
одржавање 308,000 480,000 788,000 0.15 

    89 426 Материјал 1,400,000 1,750,000 3,150,000 0.67 

    90 482 
Порези, обавезне 
таксе и казне 338,000 0 338,000 0.16 

    91 511 
Зграде и 
грађевински објекти 500,000 0 500,000 0.24 

    92 512 Машине и опрема 550,000 450,000 1,000,000 0.26 

10 810     
СРЕДСТВА ЗА 
СПОРТ 1,800,000 0 1,800,000 0.86 

    93 472 Средства за спорт 1,800,000 0 1,800,000 0.86 

11 О90     
СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 1,860,000 0 1,860,000 0.89 

    94 422 
Путни трошак деце 
ометене у развоју 360,000 0 360,000 0.17 

    95 463 
Социјална заштита 
- ЦСР 700,000 0 700,000 0.33 

    96 472 

Трошак смештаја 
деце ометене у 
развоју 200,000 0 200,000 0.10 

    97 472 
Социјална  заштита 
– проширена права 600,000 0 600,000 0.29 

12 620     ЈАВНО 38,784,000 0 38,784,000 18.55 
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ПРЕДУЗЕЋЕ 
"НОВИ ВЕК" 

    98 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 3,684,000 0 3,684,000 1.76 

    99 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 673,000 0 673,000 0.32 

    100 413 Накнаде у натури 15,000 0 15,000 0.01 

    101 414 
Социјална давања 
запосленима 15,000 0 15,000 0.01 

    102 415 
Накнаде трошкова 
за запослене 120,000 0 120,000 0.06 

    103 416 

Награде запосл. и 
остали посебни 
расх. 50,000 0 50,000 0.02 

    104 421 Стални трошкови 900,000 0 900,000 0.43 
    105 422 Трошкови путовања 30,000 0 30,000 0.01 
    106 423 Услуге по уговору 540,000 0 540,000 0.26 

    107 424 
Специјализоване 
услуге 9,700,000 0 9,700,000 4.64 

    108 425 
Текуће поправке и 
одржавање 5,900,000 0 5,900,000 2.82 

    109 426 Материјал 800,000 0 800,000 0.38 

    110 483 
Новчане казне и 
пенали 80,000 0 80,000 0.04 

    111 511 
Зграде и 
грађевински објекти 16,207,000 0 16,207,000 7.75 

    112 512 Машине и опрема 70,000 0 70,000 0.03 

13 500     

ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВ. 
СРЕДИНЕ 3,000,000 0 3,000,000 1.44 

    113 424 
Специјализоване 
услуге 3,000,000 0 3,000,000 1.44 

УКУПНИ РАСХОДИ 209,054,500 5,180,000 214,234,500 100.00 
         

Члан 4. 
     Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у 
следећем прегледу: 
 

Ек. клас. 
Р. 
бр. Опис 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 
    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511   Зграде и грађевински објекти       

  1 
Изградња пута у индустријској зони Лапово-
Свилајнац       

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2013       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2015       

    Укупна вредност пројекта: 146,000,000     
    Извори финансирања:       
    ● из текућих прихода буџета 7,000,000 9,000,000 12,000,000 
    ● из кредита 0 5,000,000 5,000,000 
    ● из буџета Републике Србије 14,000,000 22,000,000 34,000,000 
    ● из донација 7,000,000 10,000,000 21,000,000 

  2 
Постројројење за пречишћавање пијаће 
воде       

    
Година почетка финансирања пројекта: 
...........       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
...........       
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    Укупна вредност пројекта: 126,000,000     
    Извори финансирања:       
    ● из текућих прихода буџета 6,000,000 8,000,000 15,000,000 
    ● из кредита 0 0 5,000,000 
    ● из буџета Републике Србије 15,000,000 20,000,000 30,000,000 
    ● из донација 10,000,000 8,000,000 9,000,000 
    Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512   Машине  и опрема       
  1 Опрема за саобраћај       
  2 Административна опрема       
  3 Остала опрема       
    В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

451   
Капиталне субвенције јавним нефин. 
предуз. и организацијама       

  1 ЈП........................       

    
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ       

463   
Капитални трансфери другим нивоима 
власти       

  1 Реконструкција......................       
  2 Реконструкција......................       
  3 Набавка опреме.................       

Члан 5. 
     Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 

Ред.број Екон.       
клас. Назив конта План за 2013. Структ. у % 

1 2 3 4 5 
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 46,457,000 22.22 
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,293,000 3.97 
3 413 Накнаде у натури 86,500 0.04 
4 414 Социјална давања запосленима 734,000 0.35 
5 415 Накнаде трошкова за запослене 663,500 0.32 
6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,075,000 0.51 

УКУПНО 410 57,309,000 27.41 
7 421 Стални трошкови 18,534,000 8.87 
8 422 Трошкови путовања 2,164,000 1.04 
9 423 Услуге по уговору 8,573,000 4.10 

10 424 Специјализоване услуге 13,872,000 6.64 
11 425 Текуће поправке и одржавање 7,024,500 3.36 
12 426 Материјал 5,865,000 2.81 

УКУПНО 420 56,032,500 26.80 
13 441 Отплатa домаћих камата 2,100,000 1.00 

УКУПНО 440 2,100,000 1.00 

14 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 27,100,000 12.96 

УКУПНО 450 27,100,000 12.96 
15 463 Трансфери осталим нивоима власти 15,673,000 7.50 

УКУПНО 460 15,673,000 7.50 
16 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 4,800,000 2.30 

УКУПНО 470 4,800,000 2.30 
17 481 Дотације невладиним организацијама 4,410,000 2.11 
18 482 Порези, обавезне таксе и казне 788,000 0.38 
19 483 Новчане казне и пенали 580,000 0.28 

УКУПНО 480 5,778,000 2.76 
20 499 Резерва (стална и текућа) 4,000,000 1.91 

УКУПНО 499 4,000,000 1.91 
21 511 Зграде грађевински објекти 30,067,000 14.38 
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22 512 Машине и опрема 1,383,000 0.66 
23 515 Нематеријална имовина 412,000 0.20 

УКУПНО 510 31,862,000 15.24 
24 611 Отплате главница домаћим кредиторима 4,400,000 2.10 

УКУПНО 610 4,400,000 2.10 
СВЕГА 209,054,500 100.00 

 
III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА  

Члан 6. 
      У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и 
пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на 
основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12) и Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији („Сл. Гласник РС“ бр. 104/09), број запослених код корисника буџета не може 
прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 
 30 запослених у локалној администарцији на неодређено време, 
  6 запослених у локалној администарцији на одређено време, 
 28 запослених у предшколским установама  на неодређено време, 
  2 запослених у предшколским установама  на одређено време. 
      У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог 
члана. 

Члан 7. 
     За извршење ове одлуке одговоран је председник општине. 
     Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  

Члан 8. 
     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 9. 
     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 10. 
     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 11. 
     Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу 
са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће. 
      

Члан 12. 
     Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије доноси општинско веће. 

Члан 13. 
      Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 
доноси општинско веће. 

Члан 14. 
      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 и привреде за одобрење фискалног дефицита 
изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

 
Члан 15. 

     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. 
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Члан 16. 

    Обавезе које прузимају 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 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а 
неизвршене у току 2012. године, преносе се у 2013, годину и  имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

Члан 17. 
     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 18. 
     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 19. 
         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 20. 
     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 дефинисана Законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013. 
годину у износу од 349.000 до 3.493.000 динара. За поступање по Закону приликом спровођења 
јавне набавке из члана 3. раздео 1, 2, и 3 ове Одлуке, одговоран је начелник општинске управе 
Лапово. 

Члан 21. 
     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 22. 
    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 23. 

    Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2013. години само 
у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у скалду са истим чланом 
Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 
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сигурност тог инвестирања. 

Члан 24. 
      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 2013. 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 25. 
     Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. години, на 
терет капитала сразмерно делу средстава обезбећених у буџету и средстава остварених по 
основу донација. 

Члан 26. 
     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 и 78/2011). 

Члан 27. 
     Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2012. 
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, која су овим 
корисницима пренета у складу са одлуком о буџету општине Лапово за 2012. годину. 

Члан 28. 
     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 29. 
     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. 

Члан 30. 
     Ову Одлуку објавити у "Службеном  гласнику општине Лапово" и доставити Министарству 
финансија и привреде Републике Србије.  

Члан 31. 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине 
Лапово, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 400-17/12-I-04 

          
       ПРЕДСЕДНИК  
          
        Дејан Којанић  

 122. 
         На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12), 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. 
8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, донела је: 

О  Д  Л  У  К  У 
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2012.  

ГОДИНУ 
I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
        У члану 2. Одлуке, – Порез на зараде, редни број 1, економска класификација 
711110 Порез на зараде,  износ од «55.869.000» динара, замењује се износом «63.000.000» 
динара. 
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Члан 2. 
         Износ свега Порези на доходак, добит и капиталне добитке, износ од «65.469.000» 
динара, замењује се износом «72.600.000» динара.    

Члан 3. 
         У члану 2. Одлуке, УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «189.680.000» динара, замењује се 
износом «196.811.000» динара. 

II  ПОСЕБНИ ДЕО     
Члан 4. 

У члану 4. Одлуке, раздео 1. – Скупштина општине, функција 110, економска  
класификација 421000, позиција 7 – Стални трошкови, износ «11.850.000» динара, 
замењује се износом «12.746.000» динара. 

Члан 5. 
           Износ свега Скупштина општине «25.502.000» динара, замењује се износом 
«26.398.000» динара.  

Члан 6. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, функција 130, економска 
класификација 421000, позиција 26 – Стални трошкови, износ «2.380.000» динара, 
замењује се износом «2.880.000» динара. 

Члан 7. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, функција 130, економска 
класификација 451000, позиција 33 – Субвенције – ЈКСП „Морава“, износ «23.000.000» 
динара, замењује се износом «23.500.000» динара. 

Члан 8. 
           Износ свега Општинска управа «76.322.000» динара, замењује се износом 
«77.322.000» динара.     

Члан 9. 
У члану 4. Одлуке, раздео 12. – ЈП „Нови век“, функција 620, економска  

класификација 421000, позиција 106 – Стални трошкови, износ «8.650.000» динара, 
замењује се износом «5.300.000» динара.  

Члан 10. 
У члану 4. Одлуке, раздео 12. – ЈП „Нови век“, функција 620, економска 

класификација 424000, позиција 109 – Специјализоване услуге, износ «16.400.000» динара, 
замењује се износом «24.065.000» динара. 

                                                                Члан 11. 
 У члану 4. Одлуке, раздео 12. – ЈП „Нови век“, функција 620, економска 

класификација 426000, позиција 111 – Материјал, износ «80.000» динара, замењује се 
износом «1.000.000» динара. 

Члан 12. 
           Износ свега ЈП „Нови век“  «29.880.000» динара, замењује се износом «35.115.000» 
динара.  

Члан 13. 
           УКУПНИ РАСХОДИ, износ «189.680.000» динара, замењује се износом 
«196.811.000» динара.           

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Лапово”. 
                                  КУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 Број: 400-16/12-I-04 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        Дејан Којанић,с.р. 
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123. 
На основу члана 74. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр 72/2009), и чл. 30. 

Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12), Скупштина 
Општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада за 2013. годину КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово 
са финансијским планом за 2013.годину, као у материјалу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-175/12-I-04 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       Дејан Којанић,с.р. 

 124. 
На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09), и члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник 
Општине Лапово“, бр.8/12), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Установе за децу предшколског узраста 
„Наша младост“ Лапово, за 2013. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-176/12-I-04 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                    Дејан Којанић,с.р. 

 125. 
На основу члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр.8/12), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада за 2013. годину Општинске библиотеке 
„Слово“ Лапово, са финансијским планом за 2013. годину, као у материјалу. 

 
Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-177/12-I-04 

                                                                    
                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      Дејан Којанић,с.р. 
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126. 
На основу чл. 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/09 и 52/11), члана 32. ст.1. т.8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/07) и чл. 30. Статута Општине Лапово, (“Службени гласник општине Лапово“, бр. 
8/12),  на седници одржаној дана 14.12.2012. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план рада Основне школе „Светозар 
Марковић“ из Лапова за школску 2013. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-178/12-I-04 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Дејан Којанић,с.р. 

 127. 
На основу чл. 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) 
и чл. 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12) 
Скупштина Општине Лапово на седници одржаној  14.12.2012. .год., донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Годишњи план рада Средње школе Лапово, за школску 
2012/2013. годину, са финансијским планом прихода и расхода за материјалне трошкове у 
2013. години. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-178/12-I-04 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                            Дејан Којанић,с.р. 

 128. 
На основу члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр.8/12), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм ЈП „Нови век“ Лапово о уређењу грађевинског 
земљишта на подручју општине Лапово са финансијским планом за  2013. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-180/12-I-04                                                                    

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Дејан Којанић,с.р. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
а)Програм ЈП "Нови век" Лапово је урађен на основу Упутства за припрему буџета 
општине Лапово за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину (број 400-12/12-03 
од 10.10.2012.год.), Обавештења о висини планираних средстава за одржавање путних 
прелаза за 2013.год. од ЈП "Железнице Србије" Београд број 37/12-2642 од 
24.09.2012.године као и потребама и смерница о дугорочним инвестиционим  плановима 
општине Лапово и ЈП "Нови век".  
 
б) Програм се може у планском периоду проширити и другим радовима у случају: 
-     ако се при реализацији радова утроше мања средстава од планираних;  
1. ако се из истих извора обезбеди приход већи од планираног; 
2. ако се обезбеде додатна средства из других извора... 
 
в) ЈП „Нови век“ Лапово, финансира се из буџета 100% на име : 
-  спровођења Програма и надзора , 
- надзором свих послова који су Одлуком о буџету поверени ЈКСП „Морава“ Лапово, 
- изради идејних решења и нацрта Програма. 
 
г) Програмом је предвиђена и адекватна опремљеност Предузећа, како опремом тако и 
кадровски а на име повећења обима послова. 
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ЈП “НОВИ ВЕК”  
Л А П О В О 

 
 

ПРОГРАМ-а 

ЈП "НОВИ ВЕК" ЛАПОВО 
о уређењу грађевинског земљишта на подручју 

општине Лапово 
са финасијским 

планом за 2013.годину 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

У Лапову 
октобар 2012.год 
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А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА  
 

Редни 
број 

 
ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА  
БУЏЕТОМ 

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА, ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ 
УЛИЧНЕ МРЕЖЕ 

 

   
1.1. Реконструкција улица у 2013. години 

а) реконструкција врућом асфалтном масом:                             
-ул.Николе Тесле          
-ул.Стефана Дечанског 
-ул. Јастребачка  
-ул. Хиландарска 
-ул. део М. Обилића (од Железничке до Р-214)  

 
 

3.000.000 
 / 
 / 
 / 
 /  

 б) насипање улица на локалној уличној мрежи 
 

  400.000 

1.2. Крпљење ударних рупа врућом асфалтном масом 
 

  700.000 

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

1.500.000         
 

1.4. Одржавање путне мреже, чишћење и одржавање 
постојеће пешачке стазе и дивљих депонија по 
наложеним мерама инспекцијских органа  

 
/ 
 

1.5. Прочишћавање одводних канала поред улица у 
насељу и кишне канализације, решавање и израда 
нових одвода атмосферских вода у насељу као и 
одржавање пропуста за одвод исте 

 
  500.000 

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

  400.000 

   
1.7. Зимско одржавање улица у насељу (по Уговору) - 

само рад са потребним материјалом (со и ризла) а без 
одржавања механизације: 
-материјал (со и ризла) 
-рад 

 
 
 
  400.000 
  600.000 

1.8. Израда заштитне ограде између пута и железничке 
пруге: 
-од надвожњака у ул.Железничкој дуж ул. Железничке;  
- Дуж улице Кнеза Милоша 

 
   / 

1.9. Реконструкција постојеће и израда нове хоризонталне 
сигнализације као и по налогу саобраћајне инспекције 
Управе за саобраћај Крагујевац 

 
  300.000 

1.10. Реконструкција и одржавање вертикалне саобраћајне 
сигнализације - набавка и уградња саобраћ. знакова  
 

  400.000 

   
2. 
 

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОПРАВКА 
ОБЈЕКАТА  

 

2.1. Уређење простора иза управне зграде Општине Лапово 
за паркинг простор за паркирање моторних возила  

2.000.000 
 

2.2. Припремни радови на санацији надвожњака у Лапову 
(измештање инсталација, израда делова пројеката као и 
прибављање потребних сагласности) 

 
   / 
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2.3. Поправка и одржавање мостића на локалној мрежи 
 

  100.000 

2.4. Уређење платоа испред Тржног центра (по фазама)   / 
2.5. Уређење простора за фабрику за прераду воде 

(Израда пројектне документације, откуп земљишта, 
ограда и слично) 

 
1.000.000 

2.6. Уређење простора за фабрику за пречишћавање 
отпадних вода (Израда пројектне документације, 
откуп земљишта, ограда и слично) 

 
1.000.000 

2.7. Уређење простора нове (сточно-кванташке) пијаце (од 
могућег откупа земљишта до привођења простора 
намени)  

 
  / 

2.8. Поправка објеката нискоградње и високоградње од 
оштећења насталих услед елементарних непогода 

  100.000 

2.9. Текуће одржавање објеката корисника буџета општине 
Лапово - учешће   

  / 

2.10. Уређење инфраструктуре школско - спортског 
комплекса 

5.000.000 

2.11. Израда гасних инсталација у објектима корисника 
буџета општине Лапово 

  / 

2.12. Реконструкција управне зграде општине Лапово   600.000 
2.13. Уређење инфраструктуре гробља (могућ откуп 

земљишта за проширење гробља) 
   
  500.000 

2.14. Чишћење и одржавање потока   / 
2.15. Учешће општине у завршним радовима на 

парохијском дому 
   
  200.000 

2.16. Изградња спортског терена у петом реону 1.407.000 
   

3. ПОСЕБАН ПАРКИНГ ПРОСТОР ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ТЕШКИХ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 

 

3.1 Уређење инфраструктуре посебног паркинг простора 
за паркирање тешких теретних моторних возила 

 
1.200.000 

3.2. Одржавање пословног простора (канцеларије) посебног 
паркинга (закуп - трошкови по уговору, опремање, 
текуће одржавање и слично) 

 
  400.000 

3.3. Учешће општине у нормалном функционисању и 
организацији посебног паркинга (надокнада за 
дежурство инкасанта) 

  
  400.000 

   
                                                  УКУПНО ПОД А.: 22.107.000 
Б. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПРОЈЕКТИ, ИСТРАЖНИ 
РАДОВИ И НАДЗОР 
 

 
Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА  
ПЛАНИРАНА  
БУЏЕТОМ 

1. Трошкови геодетског снимања, израде ситуационих 
планова, омеђавања, разне геодетске подлоге и 
трошкови њихове овере  

 
  800.000 

 
2. Учешће у изради планова детаљне регулације за 

потребе општине (гробља, фабрика за прераду воде и 
остало), Просторног плана општине, Плана генералне 

 
 
  500.000              
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регулације, Стратешких процена утицаја на животну 
средину...  

3. Израда идејних и главних пројеката за потребе локалне 
смоуправе  

 
  600.000 

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

 
  500.000 
 

                                           УКУПНО ПОД Б.: 2.400.000 
 
 
 
Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 
 

 
Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА  
ПЛАНИРАНА  
БУЏЕТОМ 

1.  ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ МЕСТА  
1.1. Уређење јавних површина и озелењавање  

  200.000 
2. ЈАВНА РАСВЕТА  

2.1. Утрошак електричне енергије за уличну расвету  
6.500.000 

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

 
  600.000 

2.3. Материјал и одржавање декоративне расвете  
  100.000 

2.4. Накнада за одржавање путних прелаза – по 
обавештењу АД "Железнице Србије" Београд 

 
  650.000 

2.5 Накнада за одводњавање 
(по решењу ЈП "Србијаводе" Београд) 

 
   / 

3. ЗДРАВСТВЕНО - ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ 
МЕСТА 

 

3.1. Дератизација места    / 
3.2. Хватање паса луталица        (шест изласка)  

 
  450.000 

                                         УКУПНО ПОД Ц.:  8.500.000       
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРИХОДА И РАСХОДА  

ЈП «НОВИ ВЕК» за 2013. годину 
I  ПРИХОДИ  

Приходи из Буџета општине Лапово: 
Редни 
број 

конто назив износ 

1. 411 Из буџета на име поверених послова за плате за запослене 3.684.000 
2. 412 Социјални доприноси на терет послодавца      673.000 
3. 413 Накнада у натури      15.000 
4. 414 Социјална давања запосленима      15.000 
5. 415 Накнада трошкова за запослене - превоз на посао и са посла    120.000 
6. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи       50.000 
7. 421 Стални трошкови (ПТТ, РТС претплата, провизија у трезору, 

 закуп локала, телефони, комуналне услуге ... )   
    900.000 

8. 422 Трошкови путовања (службена путовања)        30.000 
9. 423 Услуге по уговору (ауторски хонорар, упр. и над. одбор)      540.000 
10. 424 Специјализоване услуге   9.700.000 
11. 425 Текуће поправке и одржавање   5.900.000 
12. 426 Материјал (канцеларијски и хигијена)      800.000 
13. 482 Порези, обавезне таксе и казне        80.000 
14. 511 Зграде и грађевински објекти 16.207.000 
15 512 Машине и опрема        70.000 
                                                                                                    

                                                                УКУПНО: 
 
38.784.000 

                     СВЕ  УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:  38.784.000 
 

II РАСХОДИ  
А. Активности из основне делатности.............................33.007.000 
 
             1.Изградња и реконструкција објеката ......................................22.107.000  
 
             2.Урбанистичко планирање и пројекти ...................................... 2.400.000 
 
             3.Комунално одржавање места ....................................................8.500.000   
 
Б. Плате и остала примања запослених............................4.587.000 
 
              4.Плате, надокнаде и социјални доприноси..............................3.684.000  
 
              5.Социјални доприноси-послодавац ..........................................  673.000 
 
              6.Накнада у натури  ..........................................................................15.000 
 
              7.Награде запосленима и остали посебни расходи........................50.000 
  
              8. Накнада трошкова за запослене................................................120.000 
  
              9. Социјална давања запосленима...................................................15.000 
 
              10.Трошкови путовања (служб. путовања и гориво).....................30.000  
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В. Остали трошкови................................................................ 1.190.000 
           11.Стални трошкови (ПТТ, РТС претплата, провизија у трезору, 
                  комуналне услуге ... ) ..................................................................500.000 
 
           12.Услуге по Уговору (ауторски хонорар и слично) ......................100.000 
 
           13.Трошкови материјала (канц. материјал, хигијена) .....................400.000 
 
           14.Трошкови управног и надзорног одбора........................................40.000 
            
           15. Казне, судска и друга решења....................................................... 80.000 
 
           16.Средства за набавку опреме..........................................................  70.000 
 
       СВЕ УКУПНО РАСХОДИ :                                38.784.000 
 
3. табеларни приказ расхода: 
 
Редни 
број 

конто назив износ 

1. 411 Из буџета на име поверених послова за плате за запослене 3.684.000 
2. 412 Социјални доприноси на терет послодавца      673.000 
3. 413 Накнада у натури      15.000 
4. 414 Социјална давања запосленима      15.000 
5. 415 Накнада трошкова за запослене - превоз на посао и са посла    120.000 
6. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи       50.000 
7. 421 Стални трошкови (ПТТ, РТС претплата, провизија у трезору, 

 закуп локала, телефони, комуналне услуге ... )   
    900.000 

8. 422 Трошкови путовања (службена путовања)        30.000 
9. 423 Услуге по уговору (ауторски хонорар, упр. и над. одбор)      540.000 
10. 424 Специјализоване услуге   9.700.000 
11. 425 Текуће поправке и одржавање   5.900.000 
12. 426 Материјал (канцеларијски и хигијена)      800.000 
13. 482 Порези, обавезне таксе и казне        80.000 
14. 511 Зграде и грађевински објекти 16.207.000 
15 512 Машине и опрема        70.000 
                                                                                                    

                                                                УКУПНО: 
 
38.784.000 

 
 
 
 
                                                                                                        Председник УО 
                      Зоран Младеновић, с.р.  
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 129. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и 

члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 8/12), 
Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКСП „МОРАВА“ Лапово и 
Финансијски план за 2013. годину, као у материјалу, уз измену наведенуу чл. 2. ове 
Одлуке. 

Члан 2. 
 У Плану Јавних набавки добара и услуга ЈКСП „Морава“ Лапово за 2013. годину у 
тачки 1. – Израда два бунара, опрема комплетна (струја, цевоводи, шахте, трафо-станица, 
растављачи, пројекат и дозволе), брише се наведени износ од 12.000.000,00 динара  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-181/12-I-04 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       Дејан Којанић,с.р. 

 130. 
 На основу чл. 191. Устава Републике Србије („Сл.гласник“, бр. 98/06), чл. 11., чл. 
32. и 58. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана 96. Статута 
општине Лапово („Службени  гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној дана 14.12.2012. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
 У Статуту општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 8/12),  члан 40. у 
ставу 4. мења  се и гласи:  

 „За чланове радних тела, поред одборника, могу се бирати и грађани, чији број 
може бити већи од броја одборника у радном телу.“ 

Члан 2. 
 У Статуту општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 8/12),  члан 64а 
мења  се и гласи:  
                                                                   „Члан 64а“ 

„Председник Општине може поставити своје помоћнике у Општинској управи који 
обављају послове из појединих области (економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и друго). 

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима 
за које су постављени, и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске 
управе. 

Помоћнике Председника општине, поставља и разрешава Председник општине. 
У Општинској управи може бити постављено највише три помоћника Председника 

општине“. 
Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-183/12-I-04 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Дејан Којанић,с.р. 
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 131. 
 На основу члана 30. и 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, број 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, 
донела је 

О  Д  Л  У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ 
НАМЕНСКОГ И ЗАКОНСКОГ ТРОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ДОДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА – ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО И ЈП 
„НОВИ ВЕК“ ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД  

ОД 2008. – 2012. године 
 

Члан 1. 
 Члан 3. основног текста Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 3. 
 Члановима  Интерне комисије стручну помоћ ће пружити  консултант – стални 
судски вештак за економско-финансијску област Предраг Јанковић из Крагујевца, за чије 
ангажовање ће висина накнаде бити утврђена посебним Уговором“. 

Члан 2. 
 У члану 4. основног текста Одлуке, став 1. мења се и гласи: 
 „Комисија ће обавити послове из члана 2. ове Одлуке, најкасније до 15. 02. 2013. 
године“. 

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

општине Лапово“. 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-184/12-I-04     
                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                                                                       Дејан Којанић,с.р. 
 132.                                                                                                           

На основу члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине 
Лапово“, бр.8/12), чл. 7. и 9. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља 
Лапово, Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План инвестиција и инвестиционог одржавања Дома 
здравља Лапово, за 2013. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-182/12-I-04                                                                  

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                      Дејан Којанић,с.р. 

 133. 
На основу  члана 6. ст.1. тачка  3. и чл. 11-18.  Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 62/06, 47/2011 и 93/2012), чл. 20. т. 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07) и чл. 30. т. 3.  Статута општине Лапово 
("Сл. гласник општине Лапово" бр. 8/12), Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 14.12. 2012. године донела је 

                                                               
                                                            О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
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Члан 1. 
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе, утврђују висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања. 
   Таксе из става 1. овог члана представљају локални јавни приход Буџета општине 
Лапово. 

Члан 2. 
 Обвезник плаћања локалне комуналне таксе по овој Одлуци и по Закону, јесте 
корисник права, предмета и услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе.  
 За коришћење права, предмета или услуга из става 1. овог члана, не може се 
уводити посебна такса. 

Члан 3. 
 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга, за 
чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таке. 
 Обвезници комуналне таксе са седиштем у Лапову, и са седиштем ван Лапова, а 
која се наплаћује у годишњем износу,  ДУЖНИ СУ да поднесу пријаву за утврђивање 
обавеза по основу комуналне таксе, надлежном органу Општинске управе општине 
Лапово, најкасније до 15. марта у текућој години, односно у року од 15 дана од дана 
почетка коришћења права, предмета или услуге. 

Уколико није поднета пријава, таксена обавеза ће се наплатити од почетка месеца у 
којем је утврђено коришење наведеног права, предмета или услуге у троструком износу за 
тај месец. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 
Члан 4. 

Локалне комуналне таксе по овој Одлуци, утврђује и наплаћује Општинска управа, 
уколико у напомени није одређен други орган. 
 Локалне комуналне таксе не плаћају: државни органи и организације, органи 
јединице локалне самоуправе и правна лица чији је оснивач општина. 

Члан 5. 
 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација; 

2. Држање средстава за игру (забавне игре); 
3. Коришћење рекламних паноа и истицање фирме ван пословног простора; 
4. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима; 

5. Истицање фирме на пословном простору; 
6. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина; 

7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова; 

8. Коришћење слободних јавних површина за кампове, постављање шатора или за 
друге објекте привременог коришћења. 

    Члан 6. 
 Наплата комуналне таксе врши се преко: 

- Општинске управе Општине Лапово за тарифни број: 1., 2., 3., 5., 7. и 8.  
- ЈП „Нови век“ за тарифни број 4. 
- Надлежног органа за регистрацију моторних возила за тарифни бр. 6. 
- У оквиру тарифног броја 1., под тачком  1. надлежно је ЈКСП „Морава“, а под 
тачком 4. истог тарифног броја, надлежно је ЈП „Нови век“. 

Члан 7. 
 Висина комуналних такси утврђује се Таксеном тарифом, која чини саставни део 
ове Одлуке и то према Зонама, које су одређене Одлуком Скупштине општине Лапово о 
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накнади за коришћење грађевинског земљишта, број 020-134/09-I-04 од 28.12.2009. године, 
(Екстра зона, прва и друга зона) 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: 

 Члан 8. 
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај 

обвезник – физичко лице, које у прописаном року не уплати таксу, чије је плаћање 
одређено таксеном тарифом. 

За исти прекршај казниће се правно лице новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у 
висини од 1.000,00-5.000,00 динара. 

Новчаном казном у износу од 500,00 до 1.000,00 динара, казниће се за прекршај 
обвезник који не плати комуналну таксу из тарифног броја 4. тачка 1., 2. и 3. 

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

                                                            Члан 9. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о локалним 

комуналним таксама, бр. 020-133/09- I-04 од 28.12.2009. године, и постојећа Тарифа која 
чини саставни део Одлуке. 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“.                        

                       СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
         Број: 020-185/12-I-04 

  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Дејан Којанић,с.р. 

                   ТАКСЕНА  ТАРИФА  ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСИ 
 

ТАРИФНИ  БРОЈ  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. За столове, тезге, витрине и сл. на којима се излаже роба, као и за 

 постављање пултта (тезге) за ванпијачну продају робе у сајамске дане, поводом 
обележавања верских и државних празника комунална  такса се одређује дневно по сваком 
целом или започетом квадратном метру заузете површине. 
- на подручју екстра зоне…………………………….................................85.00  динара 
- на подручју прве  зоне ………….............................................................. 65.00 динара 
- на подручју друге  зоне …………............................................. ...............45.00 динара 

2. За уређаје за сладолед, кремове, кокице, и освежавајућа безалкохолна 
 пића, такса се утврђује дневно  по једном уређају: 
- на подручју екстра зоне …. .................................................................   50.00 динара 
- наа подручју прве зоне........................... ................................ ..............  40.00 динара 
- на подручју друге зоне ….....................................................................   30,00 динара 

3. За заузимање јавног простора од стране угоститељских организација, 
 самосталних радњи, посластичара, постављање надстрешница,  такса се утврђује дневно 
по 1 м2 заузете површине: 
- на подручју екстра зоне.....................................................................      50.00 динара 
- на подручју прве зоне………………….............................................     45.00 динара 
- на подручју друге зоне……………… ............................................       40.00 динара 

4. За постављање летњих башти , комунална такса се утврђује дневно по 1м2 и то: 
- на подручју екстра зоне…………….......... ......................................     15.00 динара 
- на подручју прве зоне…………………...............................................  10.00 динара 
- на подручју друге зоне………………...............................................      5.00 динара 
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5.  За постављање изложбених пултова за излагање непрехрамбене робе, која се 
продаје у пословном објекту, комунална такса се утврђује дневно, по 1м2 и то: 
- на подручју екстра зоне…………….......... ....................................     20.00 динара 
- на подручју прве зоне…………………..........................................     15.00 динара 
- на подручју друге зоне……………….............................................    10.00 динара 

НАПОМЕНА: Наплату комуналне таксе врши Општинска управа приликом 
издавања одобрења за коришћење простора, сразмерно времену коришћења простора.  

 Надлежни орган за издавање одобрења за заузимање јавне површине, не може да 
изда одобрење без пружања доказа о  плаћеној такси из овог тарифног броја, а на основу 
претходно закљученог Уговора са ЈП „Нови век“, којим се одређује површина и време 
трајања заузећа, (тачке 3. и 4. овог Тарифног броја). 
  - Таксу под тачком 1. наплаћује ЈКСП  "Морава" Лапово, и она служи за  уређење  
простора  за вашаре, сајмове и сл. 

- Таксу под тачком 4. наплаћује ЈП „Нови век“ Лапово. 
  Такса по овом тарифном броју не плаћа се, ако се јавна површина заузима по 

службеној дужности, и по наредби надлежних органа, као и ради извођења јавних радова и 
сл., као и за  истовар робе који не траје дуже од 2 сата. 

  Комунална такса из тачке 4. овог Тарифног броја умањује се за 20%, уколико се 
јавна површина користи непрекидно у трајању од 6 месеци. 

  Контролу над применом овог тарифног броја врши комунална инспекција 
Општинске управе  Општине Лапово. 

ТАРИФНИ   БРОЈ  2. 
     За држање средстава за забавне игре (компјутери, томболе, флипери, билијар 
столови и сл.)  комунална такса се утврђује месечно, и то: 
- рулети, покер апарати, аутомати са новчаним добитком по 
  једном  апарату……………………………………………………….    800,00 динара    
- за билијар –  по столу………………………………………………      300,00 динара 
- за томболу, кладионице…………………………………………        3.000,00 динара 
- за флипере, компјутере и остале апарате и средства за игру, 
   по 1 апарату…………………………………………………………      300,00 динара 
 
 НАПОМЕНА: 
Обвезник таксе по овом тарифном броју је држалац средстава за забавне игре, а обавеза 
плаћања таксе настаје даном почетка држања средстава за игру, на основу одобрења 
Општинске управе. 

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

ТАРИФНИ БРОЈ 3.    
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) на 
годишњем нивоу за правна лица и предузетнике не може бити већа од 20% одговарајућих 
износа утврђених у члану 15а . ст.  2., 3. и 4. Закона о финансирању локалне самоуправе, 
зависно од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и 
зависно од делатности које обављају. 

Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која 
обављају делатности: банкарства, осгурања имовине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде; 
казина, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), а имају годишњи приход од 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну 
таксу из става 1. овог члана. 
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ТАРИФНИ  БРОЈ  4. 
  1. За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним местима за то одређена, плаћа се комунална такса за сваки 
започети час и то: 
а) за теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила… 100,00 дин. 
б) за путничке аутомобиле…………………………………………………   20,00 дин. 
в) за мотоцикле и мопеде…………………………………………………     10,00 дин 
 2. За возила која се паркирају на цео дан, за свака започета 24 часа, комунална такса 
се плаћа: 
а) за теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила.  800,00 дин. 
б) за путничка возила……………………………………………………   130,00 дин. 
 3. За коришћење такси-стајалишта у току рада такси превозника, комунална такса 
се утврђује у износу од 10,00 динара по једном возилу дневно. 
 НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа власник паркираног возила на лицу места 
приликом паркирања, а наплату врши овлашћено лице из ЈП „Нови век“ Лапово. 

Наплату комуналне таксе из тачке 3. наплаћује се годишње приликом издавања или 
продуживања такси дозволе. 

Места на којима се за паркирање моторних возила и приколица наплаћује 
комунална такса, СО Лапово одређује доношењем Одлуке.  

Од плаћања таксе за паркирање моторних возила, ослобођени су ратни и 
мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада, за путничка возила која им служе за лични 
превоз, под условима под којима су ослобођени од плаћања накнаде за јавне путеве. О 
предњем се издаје налепница од стране надлежног органа. 

Конролу над применом овог тарифног броја врши Републичко Министарство 
унутрашњих послова-Полицијска станица Лапово. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  5.  
 За истицање фирми на пословном објекту у годишњем износу и то: 

1. За правна лица и предузетнике  према врсти делатности: 
- делатност промета нафте и нафтних деривата (на коридору 10)…. 450.000,00 дин. 
- делатност промета нафте и нафтних деривата (на магистралном  
  путу)…………………………………………………………………..  150.000,00 дин. 
- делатност електропривреде…………………………………………  450.000,00 дин. 
- делатност ПТТ саобраћаја и телекомуникација…………………..   450.000,00 дин. 
- делатност пословних банака и других пословних јединица банака,  
  осигуравајућих завода и других финансијских организхација…..   450.000,00 дин. 
- делатност мењачница……………………………………………….     50.000,00 дин.  
- делатност испоруке природног гаса за привреду и домаћинства.. . 450.000,00 дин.  
- кладионице, томболе, коцкарнице и др……………………………..   150.000,00 дин.  
- ноћни барови………………………………………………………….   150.000,00 дин.  

2. Правна лица која су према Закону које уређује рачуноводство,  
разврстана у велика правна лица, а која нису обухваћена под тачком 1., таксу плаћају: 

- на подручју Екстра зоне…………………………………… 112,000,00 дин.  
- на подручју Прве зоне……………………………………..    79.000,00 дин.  
-     на подручју Друге зоне……………………………………     64.000,00 дин. 
3. Правна лица и предузетници који нису обухваћени под тачком 1., а која 

се према Закону о рачуноводству, сврставају у средња правна лица, као и предузетници и 
мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00  милиона динара, таксу 
плаћају: 

- на подручју Екстра зоне……………………..          90.000,00 динара 
- на подручју Прве зоне……………………….          65.000,00 динара 
- на подручју Друге зоне………………………          50.000,00 динара 
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НАПОМЕНА: 
 1. Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о накнади за 
коришћење грађевинског земљишта. 
 2. Таксу из овог тарифног броја плаћају: компаније, акционарска друштва, 
деоничарска друштва, предузећа и њихове  јединице, физичка  лица  која  обављају  
делатност  ради стицања добити, с тим што се такса плаћа на основну фирму или назив и 
онолико пута колико има истакнутих фирми или назива на различитим објектима, 
продавницама, радњама и сл. у Лапову. Ако се на једном објекту налази више истакнутих 
фирми или назива истог обвезника, такса се плаћа само на једну фирму односно назив. 
 3. Под истакнутом фирмом у смислу овог тарифног броја подразумева се свако име 
или назив који означава да обвезник обавља делатност на коју је по закону дужан да 
истакне фирму, без обзира да ли се обележје или назив налази са стране улице, у ходнику 
дворишта, на степеништу, на улазним вратима, или било ком другом месту објекта у којем 
се налази пословни простор обвезника. 
 4. Утврђивање таксе из овог тарифног броја врши Одсек локалне пореске 
администрације у саставу Одељења за привреду, финансије и заједничке послове општине 
Лапово издавањем решења на почетку године и континуирано у току године за обвезнике 
који са радом отпочну после фебруара месеца у току године. 
 Плаћање комуналне таксе на фирму плаћа се месечно у висини од 1/12 годишњег 
износа комуналне таксе и то до 15 .у месецу за текући месец.   

Комунална такса се правним лицима и предузетницима умањује за 20% уколико се 
целокупан износ комуналне таксе уплати у целости у року од 15 дана од дана добијања 
решења. 
 5. Таксу из овог тарифног броја не плаћају установе из области основног и средњег 
образовања, предшколског васпитања и културе и физичке културе, здравствене и 
социјалне заштите, установе и државни органи и органи локалне самоуправе. 
 6. За правна лица и предузетнике из става  1. тачка 3. за сваки наредни објекат такса 
се умањује за 50% (сем за објекте из тачке 1.). 
 7. Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине 
општине Лапово.  

ТАРИФНИ БРОЈ  6. 
Износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације 
возила, утврђује се у следећим износима: 

1.За теретна возила: 
- за камионе до 2 т носивости……………………….   1.200,00 динара 
- за камионе од 2 т до 5 т носивости………………… 1.600,00 динара 
- за камионе од 5 т до 12 т носивости………………   2.800,00 динара 
- за камионе преко 12 т носивости…………………    4.000,00 динара 

2.За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)   400,00 дин. 
3. За путничка возила: 

- до 1.150 цм 3 ………………………………………       400,00 динара 
- преко 1.150 цм 3 до 1,300 цм3…………………            800,00 динара 
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3………………….         1.200,00 динара 
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3…………………          1.600,00 динара 
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3………………….         2.400,00 динара 
- преко 3.000 цм3…………………………………         4.000,00 динара 

4. За мотоцикле: 
- до 125 цм3………………………………………               320,00 дин. 
- преко 125 цм3 до 250 цм3………………………             480,00 дин. 
- преко 250 цм3 до 500 цм3………………………             800,00 дин. 
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3…………………….             960,00 дин. 
- преко 1.200 цм3…………………………………           1.200,00 дин. 

5. За аутобусе и комби бусеве 40,00 динара по регистрованом седишту; 
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6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета: 
- 1 т носивости…………………………………….           320,00 дин. 
- од 1 т до 5 т носивости………………………….           560,00 дин. 
- од 5  до 10 т носивости………………………….           760,00 дин. 
- од 10 т до 12 т носивости……………………….         1.040,00 дин. 
- носивости преко 12т………………………………      1.600,00 дин. 

7. За вучна возила (тегљаче): 
- чија је снага мотора до 66 киловата                             1.200,00  дин. 
- чија је снага мотора од 66-96 киловата                       1.600,00  дин 
- чија је снага мотора од 96-132 киловата                     2.000,00  дин. 
- чија је снага мотора од 132-177 киловата                   2.400,00 дин. 
- чија је снага мотора преко 177 киловата                     3.200,00 дин. 

8.За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз  реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 800,00 дин. 

НАПОМЕНА:  
а) Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације возила, 
односно продужења важења регистрације возила, преко МУП-а Србије – Полицијске 
станица у Лапову. 
Орган надлежан за регисграцију возила, не може да региструје друмско моторно возило, 
ако ималац возила не поднесе доказ о плаћеној такси по овом тарифном броју. 
б) Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
- возила хитне помоћи, црвеног крста, здравствене и ветеринарске службе; 
- путничка возила и мотоцикли војних и цивилних инвалида и инвалида рада са 60% и 
више телесних оштећења, и оштећења доњих екстримитета од 60% и више, ако возило 
служи за њихов превоз; 
- друмска моторна возила за вршење комуналних служби, дистрибуције елекртичне, 
ватрогасне службе, полиције, армије и ТО. 
- пољопривредна возила и пољопривредне машине; 
ц) Највиши износи комуналне таксе из става 1. овог члана, усклађују се годишње, са 
годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за 
послове статистике. 
 Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, основице за 
усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе. 

Влада, на предлог Министарства надлежног за послове финансија, објављује 
усклађене највише износе локалне комуналне таксе.  

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из претходног 
става, примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, при чему се заокруживање врши тако што се износ до 5 рсд 
не узима у обзир, а износ  преко 5 рсд заокружује на 10 рсд- 

ТАРИФНИ  БРОЈ  7. 
 За заузеће јавне површине за смештај грађевинског и другог материјала, за 
извођење грађевинских радова, раскопавање, депоновање грађевинског и другог 
материјала, постављање металних скела, утврђује се такса дневно по м2 и то: 
 
1. При изградњи, реконструкцији и адаптацији  грађевинских објеката..  13,00 дин. 
2. За радове на подземним и надземним објектима који изискују  
    раскопавање коловоза, тротоара и других јавних површина………       21,00 дин. 

НАПОМЕНА: 
Таксу из овог Тарифног броја плаћа подносилац захтева за заузимање јавне 

површине. Орган управе надлежан за издавање одобрења за заузимање јавне површине, 
издаће одобрење подносиоцу захтева, кад исти поднесе доказ о уплаћеној такси, за време 
трајања заузећа. ЈП „Нови век се обавезује да изласком на терен утврди површину заузете 
јавне површине и време трајања заузећа, пре издавања одобрења. 
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 Ослобађа се плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја инвестотор за 
извођење грађевинских радова на водоводу и канализацији. 

Контролу над применом овог тарифног броја, вршиће Грађевинска инспекција 
Оштинске управе Лапово. 

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 
За коришћење слободних јавних површина за камповање, за постављање шатора, 

циркуских шатри, забавних и луна паркова или других објеката привременог коришћења, 
комунална такса се уврђује за сваки м2 заузете површине у дневном износу 
од………………………………………………………  60,00 динара 

За остала коришћења слободног простора на јавним површинама, која нису посебно 
наведена, комунална такса се утврђује у дневном износу од ..  85,00 динара 

НАПОМЕНА: 
Таксу из овог Тарифног броја плаћа подносилац захтева за заузимање слободних 

јавних површина. Орган управе надлежан за издавање одобрења за заузимање слободних 
јавних површина, издаће одобрење подносиоцу захтева, кад исти поднесе доказ о 
уплаћеној такси, за време трајања заузећа. ЈП „Нови век се обавезује да изласком на терен 
утврди површину заузетих слободних јавних површина и време трајања заузећа, пре 
издавања одобрења. 

134. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07), члана 6., 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06, 47/2011 93/2012), члана 11. Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник  РС“, бр. 26/01…101/10), члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 101/10 и 24/11), и члана 30. Статута 
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној дана 14.12.2012. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ 
                               ПОРЕЗА У 2013. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Стопе пореза на имовину износе: 
1) на права на непокретности пореског обавезника који води пословне књиге-0,40% 
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – до 0,30% 
3) на права на непокретности пореског обвезника који не воде пословне књиге, осим на 
земљишту. 
 На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
до 10.000.000 динара До 0,25% 
од 10.000.000 до 25.000.000 динара Порез из подтачке (1) + до 0,6% на 

пзнос преко 10.000.000 динара 
од  25.000.000 до 50.000.000 динара Порез на подтачке (2) + до 1,0% на 

износ преко 25.000.000 динара 
Преко 50.000.000 динара Порез из подтачке (3) + до 2.00% на 

износ преко 50.000.000 динара 
 

                                                               Члан 2. 
     У погледу предмета опорезивања, пореских обвезника, основица, настанка пореске 

обавезе, пореско ослобађање, пореског кредита и друго, примењују се одредбе Закона о 
порезу на имовину („Службени гласник РС“, бр.26/01..101/10, 24/11).   

                                                              
 
                                                              Члан 3. 
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Поступак утврђивања, наплате и контроле пореза на имовину, осим пореза на 
пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклоне, вршиће Одељење за привреду, 
финансије и заједничке послове-Одсек локалне пореске администрације, по процедурама 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 
80/02…53/10) и Закона о порезима на имовину. 
                                                                   Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“, а примењиваће се од 01.01.2013. године. 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на 

имовину и начину наплае пореза у 2012. години број 020-144/11- I-04 („Службени гласник 
општине Лапово“, број 7/2011).                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-186/12-I-04                                                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                        
                                                                             Дејан Којанић,с.р. 

 135. 
На основу чл. 6. ст.1. т.7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), чл. 32. ст.1. т.3.. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" бр. 129/07) и чл. 30. Статута општине Лапово ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  дана  14.12.2012.  
год. донела је      
                                                                  О  Д  Л  У  К  У 

О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 
I - ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се ближи критеријуми, мерила, висина, начин и рокови 

плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада), на 
територији Општине Лапово.  

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

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

Грађевинско земљиште може бити:  
- градско грађевинско земљиште 
-  грађевинско земљиште ван граница градског земљишта 

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

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

Члан 4. 
Накнаду плаћа обвезник за изграђено и неизграђено градско грађевинско 

 земљиште и грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта и може 
бити у свим облицима својине. 

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

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

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

Члан 4а 
 Обвезници накнаде за коришћење грађевинског земљишта су: 

1. власник пословне зграде, односно пословне просторије, 
2. власник породичне стамбене зграде и стана као и посебног дела стамбеног 
простора, 

3. носилац станарског права и закупац стамбене зграде, и стана, као и посебног дела 
стамбеног простора, 

4. закупац пословне зграде и пословне просторије 
5. власник гараже и другог помоћног објекта, 
6. корисник грађевинског земљишта које је намењено за обављање пословне 
делатности или изградњу стамбеног и другог објекта и 

7. власници или корисници подземних и надземних инсталација (електро, водоводна и 
ТТ мрежа, железничких саобраћајница и водопривредних објеката), односно јавна 
предузећа основана од стране Републике, за пружање услуга наведених у овој тачки 
члана 4а. Одлуке. 

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

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

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

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

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

Члан 7. 
Накнада по овој Одлуци се не плаћа на земљиште и објекте: 
- гробља, 
- спортски објекти и терени, 
- улице, тргове, путеве и паркинг просторе, 
- пијаце (осим затворених простора, зграда складишта, магацина, ваги и сл.), 

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

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

- земљиште које користе пољопривредници као економско двориште са 
припадајућим зградама. 
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Члан 8. 
Од обавезе плаћања накнаде ослобађају се: 
- лица која примају материјално обезбеђење породице у пуном износу 
- лица која примају сталну социјалну помоћ 
- додатак на туђу помоћ и негу 
- пензионери који примају пензијски и инвалидски додатак 
- и лица која примају на породични смештај трећа лица (избегла и прогнана) 

Члан 9. 
Право на ослобађање од плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта из 

члана 8. ове Одлуке стиче се од 1.-ог у наредном месецу по примању захтева са 
документацијом која чини основ за подношење захтева. 

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

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

 
II– КРИТЕРИЈУМИ,  МЕРИЛА И НАЧИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
       ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

             Члан 10. 
Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта утврђује се према зони у 

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

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

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

годишњем износу, а плаћа месечно до 15-ог у месецу за текући месец у складу са 
Решењем. 

Уколико правно лице и предузетник утврђени износ накнаде за годину дана плати 
одједном у року од 15 дана од дана добијања Решења, накнада се умањује за 20%. 
                                                                Члан 12. 

Одсек локалне пореске администрације општине Лапово за коришћење 
грађевинског земљишта и пословног простора, на основу пријаве и података са којима 
располаже издаје  решење о годишњој обавези за коришћење грађевинског земљишта. 
                                                               Члан 13. 

Накнада се утврђује и плаћа по квадратном метру изграђеног бруто стамбеног  
пословног и осталог простора, односно по дужном метру комуналне инфраструктуре. 

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

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

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

 
                                                             Члан 14. 

Зависно од положаја и комуналне опремљености земљишта и других околности од 
значаја за коришћење грађевинског земљишта, овом Одлуком утврђују се три зоне: Екстра, 
прва и друга зона. 
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ЕКСТРА   ЗОНА 
Обухвата простор дуж аутопута Београд - Ниш, дефинисан ГП-ом "Лапово 2020.-те 

год.", као  ОМВ-1 и ОМВ-2,  односно простор дефинисан кп.бр. 4369/1 са једне стране и 
кп.бр. 4369/2 са друге стране аутопута и простор омеђен са источне стране аутопутем, са 
северне стране реком Лепеницом до пруге Београд-Ниш, са западне стране пругом 
Београд-Ниш и јужне стране границом  КО Лапово. 

 
ПРВА    ЗОНА 

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

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

гранична линија наставља на север граничећи се са десне стране границом путног 
земљишта аутопута Београд-Ниш до границе ГП ''Лапово 2020'', одакле скреће на запад до 
границе ГП, а потом се враћа на југ граничећи се са истока првом зоном, са запада 
границом ГП и завршава на југу до моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици. 

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

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

сврхе формирају се три групације и то: 
I  ГРУПАЦИЈА 

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

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

III  ГРУПАЦИЈА 
- Комуналне, 
- Индустрија, 
- Пољопривреда, 
- Грађевинарство, 
- Друга предузећа и организације и празан пословни простор 

 
Члан 16. 

Висина накнаде по 1м2 коришћења грађевинског земљишта за становање одређује 
се у месечном износу,  зависно од зоне у којој се стамбени објекат налази и износи: 
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д и н а р а 
З О Н А изграђено неизграђено Колективно 
I  ЗОНА 0,95 0,40 1,70 
II ЗОНА 0,70 0,25 1,15 

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

утврђује се према зонама, групацијама обављања делатности и величина грађевинског 
земљишта на коришћењу  у месечном износу и то: 

Динара: 
ЕКСТРА ЗОНА Изграђено Неизграђено 

I 72,20 54,70 
II 42,67 12,03 
III 5,47 4,38 

I  ЗОНА   
I 24,61 18,19 
II 5,35 3,75 
III 1,16 0,64 

II  ЗОНА   
I 21,40 16,05 
II 4,28 3,75 
III 1,16 0,64 

 
Члан 17а. 

 „Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта, која се обрачунава по 
дужном метру, у месечном износу у зависности од зоне износи: 
                                                                     

д и н а р а 
Врста инсталације Екстра зона I II 
Надземна инсталац. 2,50 2,10 1,70 
Подземна инсталац. 4,60 3,80 2,90 

 
Члан 17б 

 За линијске инфраструктурне објекте из чл. 2.ст. 1. тачка 26. Закона о планирању и 
изградњи (јавни пут, јавна железничка инфраструктура, далековод, нафтовод, гасовод, 
водни објекти и сл.,) који могу бити надземни и подземни, висина накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, утврђује се према квадратном метру у месечном износу у 
зависности од зоне износи: 
                                                                     

д и н а р а 
Врста објекта Екстра зона I II 
Надземни објекат  2,00 1,50 1,00 
Подземни објекат 3,00 2,50 2,00 
  

Члан 18. 
Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта у екстра зони умањује се за 

20% за грађевинско земљиште које нема непосредни излаз на аутопут Е-75 Београд-Ниш. 
Члан 19. 

Ако се у делу стана који је физички издвојен обавља и пословна делатност, за тај 
део стана накнада се утврђује као за пословни простор. 
Кад се цео стан користи за обављање пословне делатности, накнада се утврђује као за 
пословни простор. 

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

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

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

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

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

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

потребних података за обрачун накнаде. 
Обвезници накнаде су дужни да све промене које утичу на висину накнаде 

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

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

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

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

Новчаном казном од 5.000,00 - 50.000,00 динара казниће се предузетник за 
прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 1.000,00 - 10.000,00 динара казниће се грађанин за прекршај из 
става 1. овог члана. 
 
IV  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
                                                                          Члан 25. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлуке о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта број: 020-134/09-I-04 („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
9/09), Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, број: 020-
58/10-I-04 („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/10), Одлука о измени Одлуке о 
накнади за коришћење грађевинског земљишта, број: 020-8/11-I-04 („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 1/2011) и  
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, број: 
020-95/11-I-04 („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/12).  

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

општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

                                                            Број: 020-187/12-I-04 
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Дејан Којанић,с.р. 



18.12.2012.             "Службени гласник Општине Лапово"            Број  13   - страна 38 

 136. 
 На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 16/97 
и 42/98),  члана 2. тачка 9. Одлуке о одређивању комуналних делатности (“Сл.гласник 
Општине Лапово”, бр.7/99) и члана 30. Статута Општине Лапово, (“Сл.гласник Општине 
Лапово”, бр. 8/12), Скупштина Општине Лапово је на седници одржаној дана 14.12. 2012. 
године, донела 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ПАНОА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о условима и начину обављања комуналне делатности постављања 
рекламних паноа бр.020-119/11-I-04 од 07.11.2011.г. („Сл.гласник Општине Лапово“ 
бр.6/11) допуњује се члан 1. тако што се после речи „обрачуна накнаде“ додају речи: 
 „ односно локалне комуналне таксе“. 
                                                                       Члан 2. 

Члан 11.  Одлуке се допуњује, тако што се на крају става 2. брише заграда и додају 
речи: 
 „ и извод из АПР-а, ако подносилац захтева није физичко лице).“ 
                                                                       Члан 3. 
            У поглављу „V.  НАЧИН И ОБРАЧУН НАКНАДЕ“ додају се речи: 

 „ОДНОСНО, ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ“ 
 Члан 22. Одлуке, допуњује се тако што се после става  6. додају ставови 7. и 8. који 
гласе: 
 „Уколико се ради о постављању рекламних паноа на јавним површинама Општине 
Лапово, наплаћује се локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу која за правна лица и предузетнике износи 
20% одговарајућих износа утврђених у члану 15а ст. 2, 3. и 4. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Сл.гласник Републике Србије” бр.62/06, 47/11 и 93/12), зависно од 
тога да ли су разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од 
делатности које обављају.  
             Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која 
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), који имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну 
комуналну таксу из става 8. овог члана.”  

Члан 4. 
 Члан 23. Одлуке, допуњује с тако што се после става 2. додаје став 3. који гласи: 
 „Локална комунална такса за постављање рекламних паноа на јавним површинама 
Општине Лапово, плаћа се пре издавања одобрења за постављање и то за период од годину 
дана, за који се и издаје Решење, са правом подносиоца захтева да по истеку годину дана 
поново поднесе захтев за постављање рекламног паноа, односно издавање новог Решења.“ 
      Члан 5.  
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Општине Лапово”, а примењиваће се почев од 01.01.2013.г. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                              Број: 020-188/12-I-04 

ПРЕДСЕДНИК  
  Дејан Којанић,с.р. 
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  137. 
На основу члана 4. став 3. а у вези члана 3. став 1. тачка 7. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/11), члана 51. Одлуке о коришћењу и уређивању 
саобраћаја на јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Лапово 
(„Сл.гласник Општине Лапово“ бр.21/92 и 3/99) и члана 30. у вези члана 12. став 1. тачка 5. 
Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр.8/12), Скупштина 
Oпштине Лапово је на седници одржаној  14.12.2012. године, донела  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о посебном паркинг простору 
Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује посебан паркинг простор за паркирање тешких теретних 
моторних возила-камиона са приколицом и сличних теретних моторних возила, која долазе 
на територију Општине Лапово довозећи и одвозећи робу за коју је неопходно спроводити 
одређену царинску процедуру.  

Члан 2. 
Као ближе дефинисани простор за намену посебног паркинг простора одређује се 

кп.бр. 6614/1 КО Лапово површине 0.62,64 ха, која се налази у улици Цара Лазара у 
Лапову (простор иза Тржног центра „Топољар“ у Лапову) 

Члан 3. 
Овај посебан паркинг простор користиће се привремено, до одређивања и опремања 

нове локације за ову намену. 
Посебан паркинг простор из члана 1. ове Одлуке ће се користити сваког радног 

дана, закључно са суботом до 20,00 часова, обзиром да се овај простор недељом користи за 
„шарену пијацу“. 

Члан 4. 
Поверава се Јавном предузећу за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и 

путеве „Нови Век“ из Лапова, уређење, обележавање и привођење намени посебног 
паркинг простора дефинисаног чланом 1. ове Одлуке.  

Члан 5. 
Корисници наведеног посебног паркинг простора плаћају локалну комуналну таксу 

за паркирање која износи 800,00 дин. и важи за проведено време у трајању до 24 часа.  
Свако паркирање преко укупног трајања од 24 часа подразумева плаћање новог износа 
таксе од 800,00 дин. 

Такса за паркирање уплаћује се у корист буџета Општине Лапово. 
Члан 6. 

Организација наплате таксе поверава се Јавном предузећу за урбанизам, 
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Нови Век“ из Лапова. 

Члан 7. 
Средства од наплате таксе користиће се за плаћање закупа и одржавање пословне 

просторије, као и за ангажовање лица за наплату таксе по овој Одлуци, као и за потребе у 
складу са Програмом ЈП „Нови Век“ Лапово.  

Члан 8. 
Забрањује се паркирање тешких теретних моторних возила-камиона са приколицом 

и сличних теретних моторних возила, одређених у члану 1. ове Одлуке, на другој јавној 
површини, осим посебног паркинг простора наведеног овом Одлуком, за период који је 
одређен чланом 3. ове Одлуке. 

Члан 9. 
Контролу спровођења члана 8. ове Одлуке, вршиће полицијска станица у Лапову. 

Члан 10. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о посебном паркинг 

простору бр.020-94/12-I-04 од 22.06.2012.г. („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.9/12) и 
Одлука о измени и допуни Одлуке о посебном паркинг простору бр.020-143/12-I-04 од 
21.09.2012.г. („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.11/12).  
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Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Службеном 

гласнику Општине Лапово" ). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                    Број: 020-189/12-I-04 
                                     ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                           Дејан Којанић,с.р. 
 138. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и 
члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 8/12), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана14. 12. 2012. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Лапово за 2013. годину. 
          Члан 2.  
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику 
Општине Лапово”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                              Број: 020-191/12-I-04 

 
    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   Дејан Којанић,с.р. 
 139. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и 
члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 8/12), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана14. 12. 2012. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Лапово у 2011. години. 
                 Члан 2.  
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику 
Општине Лапово”,. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                              Број: 020-190/12-I-04 

      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                     Дејан Којанић,с.р. 
 140. 

На основу чл. 29. ст. 3. Закона о основама система  образовања  и васпитања 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.12.2012. 
год. донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О МРЕЖИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА  
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се мрежа, број и просторни распоред установа чији је 
оснивач Општина Лапово. 
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Члан 2. 
 Предшколски програм о основама система образовања и васпитања, остварује се на 
основу утврђеног Програма предшколског  образовања и васпитања, у складу са Законом, 
којим се утврђују циљеви, врсте, обим и трајање образовно-васпитног рада. 
 Предшколско образовање и васпитање остварује се у седишту Установе и 
издвојеним објектима – одељењима Установе, и то: 
 
А) Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“ – Лапово, ул. Михајла 
      Пупина 2.,    
    
      Облик рада: 
 1) Целодневни боравак до поласка у школу и то: 
 - млађа јаслена група                                12 
            - старија јаслена група                              16 
            - мешовита јаслена група                         17 
            - млађа васпитна група                             20 
            - средња васпитна група                           24 
            - старија васпитна група                           21 
            - мешовита васпитна група                      18 
          2) Припремни предшколски програм: 
            - целодневни припремни предшколски програм  36 
 - полудневни припремни предшколски програм  14 
       УКУПНО:     9 група; 178 оро деце 
  а) Одељак „Возић“ – Лапово, Карађорђева 44. 
 Облик рада: 
 1. Припремни предшколски програм 
                -  полудневни припремни предшколски програм 
                -  6-оро деце предшколца 
               -   5-оро деце узраста од три до пет ипо година 
                                                                       УКУПНО:     1 група; 11 оро деце 
 б) Одељак „IV“ при ОШ „Светозар Марковић“ Лапово, ул. Солунска бр. 113.  
 Облик рада: 
 1. Припремни предшколски програм 
 - полудневни  припремни предшколски програм  
            - 17 оро деце предшколаца 
            - 2 детета узраста од три до пет ипо година 
                                                        УКУПНО: 1 група; 19-оро деце 
 
 У школској 2012/2013. години, Установа има 208 детета, распоређених у 11 
васпитних група. 

Члан 3. 
В) Основно образовање и васпитање ученика у школској 2012/2013. години, 

остварује се у Основној школи „Светозар Марковић“ и издвојеним одељењима са укупно 
28. одељења,  и то: 

Централна школа „Светозар Марковић“, Лапово, ул. Косовских јунака 10., има 
укупно 20 одељења, и то по разредима: 
 

разред                I  II    III    IV   V    VI    VII   VIII 
            одељења            2  2      2       2    3      3       3        3        УКУПНО 20 одељења 
 
а) Одељак III. Основне школе у Лапову, ул. Карађорђева 139. има укупно 4 одељења 
 

 разред                   I    II     III   IV 
             одељење               1     1      1      1                                  УКУПНО: 4 одељења 



18.12.2012.             "Службени гласник Општине Лапово"            Број  13   - страна 42 

 
б) Одељак IV. Основне школе у Лапову, ул. Солунска бр. 113. има укупно 4 одељења 
 

 разред                  I   II    III   IV 
            одељење               1   1      1     1                                     УКУПНО: 4 одељења 

Члан  4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, када се сагласно означеном Закону, 
доставља Министарству просвете и науке Републике Србије, а примењиваће се за школску 
2012/2013. годину.                                                           
                                                                      Члан 5. 
 Одлуку о мрежи образовно – васпитних установа на подручју Општине Лапово 
објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-192/12-I-04 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                          Дејан Којанић,с.р. 

 141. 
На основу члана 30. и 39. Статута општине Лапово ( «Службени гласник општине 

Лапово» број 8/12) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 14.12.2012. 
године донела је следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању стручне Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину 
I 

Образује се стручна Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Лапово за 2013. годину (у 
даљем тексту: Комисија). 

II 
Комисију чини председник и 4 члана и то: 

      председник Комисије 
Иван Гајић, дипл.инг.агрономије 
   
 чланови Комисије 
Миливоје Анђелковић, инг.геодезије 
Дарко Благојевић, дипл. економиста 
Момчило Петровић, дипл. правник  
Зоран Вељковић, дипл.ветеринар 

III 
Задатак Комисије је  израда Предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Лапово за 2013. годину, 
којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, динамику извођења радова и 
улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту 
(«Службени гласник Републике Србије», број 62/06, 65/08-др.закон и 41/09) и прибави 
мишљење Комисије из члана 60. Закона о пољопривредном земљишту.  

IV 
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог решења изради, а по 
добијеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  достави 
Скупштини на усвајање. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-193/12-I-04                                    

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   
                                                                                                          Дејан Којанић,с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14.12. 2012. године, донела је 
 

О  Д  Л У К У 
 

 1. Општина Лапово прихвата донацију – камионе које општини Лапово поклања 
„A.S.A. Abfall Service AG“ из Химберга, Аустрија.  
 Донација се односи на камионе: 

- камион марке „MAN“ тип 28.314FNLC 
- Број шасије: WMAE63ZZZ1L027939 
- Број мотора: 3769804189В281 
- Датум прве регистрације: 07. 12. 2001. 

 
- камион марке „MAN“ тип 28.314FNLC 
- Број шасије: WMAE63ZZZ1L027966 
- Број мотора: 3769806172В281 
- Датум прве регистрације: 07. 12. 2001. 

 
2.Предмет  донације из тачке 1. овог Решења у име општине Лапово 

 примиће Општинска управа општине Лапово. 
 

3.Овлашћује се Начелник Општинске управе да потпише потребне документе у 
поступку преузимања предмета донације. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Лапово је примила Писмо о намерама донатора „A.S.A. Abfall 

Service AG“ из Химберга, Аустрије, у којем изражава жељу да општини Лапово поклони 2 
камиона специјализована за сакупање чврстог неопасног отпада, у циљу даљег развијања и 
унапређења односа у пословима заштите и очувања животне средине на територији 
оштине Лапово, и побољшања услова живота становника Општине. 

Општина Лапово са захвалношћу прихвата донацију, односно два камиона на 
поклон. 

Поверава се пријем предмета донације Општинској управи општине Лапово, а 
Начелник Општинске управе се овлашћује да потпише сва документа неопходна у 
поступку пријема напред наведених предмета. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                            Број:  020-194/12-I-04 

 
                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                Дејан Којанић,с.р.                         
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