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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-155 /20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 4. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС 

РС, 54/2011, 12/2020 и 68/2020), члана 179. став 1. тачка 2. и члана 180. Пословника 

Скупштине општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ број 5/19 ), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела 

је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I   Утврђује се да је одборнику Скупштине општине Лапово, Златку Радићу, изабраном са 

Изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“, престао 

мандат, због поднете писмене оставке. 

 

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

Лапово“. 

 

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

дана доношења. 

                                                                                                                                                 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана  46. став 1. тачка 

1. и став 2. и 4.  Закона о локалним изборима, члана 179. тачка 2. и члана 180. став 2. и 4. 

Пословника о раду Скупштине општине Лапово којима је прописано да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Одборник 

може поднети оставку писмено између две седнице у форми оверене писане изјаве, а о 

оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

 Одборник Скупштине општине Лапово поднео је писмену оставку  у форми писане 

изјаве оверене код Општинске управе општине Лапово број 1855 од 14.10.2020. године.  

 На основу наведеног, Скупштина општине Лапово, донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

                          ПРЕДСЕДНИЦА 

 

           Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-156/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.год. 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 4. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС 

РС, 54/2011, 12/2020 и 68/2020), члана 179. став 1. тачка 2. и члана 180. Пословника 

Скупштине општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ број 5/19 ), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела 

је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I   Утврђује се да је одборнику Скупштине општине Лапово, Љутици Крстићу, 

изабраном са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – “Социјалистичка партија Србије 

(СПС)“, престао мандат, због поднете писмене оставке. 

 

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

Лапово“. 

 

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

дана доношења. 

                                                                                                                                                 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана  46. став 1. тачка 

1. и став 2. и 4.  Закона о локалним изборима, члана 179. тачка 2. и члана 180. став 2. и 4. 

Пословника о раду Скупштине општине Лапово којима је прописано да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Одборник 

може поднети оставку писмено између две седнице у форми оверене писане изјаве, а о 

оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

 Одборник Скупштине општине Лапово , Љутица Крстић, поднео је писмену оставку  

у форми писане изјаве оверене код Општинске управе општине Лапово број 1857 од 

14.10.2020. године.  

 На основу наведеног, Скупштина општине Лапово, донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

                          ПРЕДСЕДНИЦА 

 

           Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-157/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 4. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС 

РС, 54/2011, 12/2020 и 68/2020), члана 179. став 1. тачка 2. и члана 180. Пословника 

Скупштине општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ број 5/19 ), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела 

је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I   Утврђује се да је одборнику Скупштине општине Лапово, Драгославу Ивковићу, 

изабраном са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – “Социјалистичка партија Србије 

(СПС)“, престао мандат, због поднете писмене оставке. 

 

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

Лапово“. 

 

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

дана доношења. 

                                                                                                                                                 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана  46. став 1. тачка 

1. и став 2. и 4.  Закона о локалним изборима, члана 179. тачка 2. и члана 180. став 2. и 4. 

Пословника о раду Скупштине општине Лапово којима је прописано да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Одборник 

може поднети оставку писмено између две седнице у форми оверене писане изјаве, а о 

оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

 Одборник Скупштине општине Лапово, Драгослав Ивковић, поднео је писмену 

оставку  у форми писане изјаве оверене код Општинске управе општине Лапово број 1856 

од 14.10.2020. године.  

 На основу наведеног, Скупштина општине Лапово, донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

                          ПРЕДСЕДНИЦА 

 

           Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-158/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.год. 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. 

Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 2/19) ,члана 19. 

Пословника  Скупштине  општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 5/19) 

и члана 10. Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим 

примањима  изабраних и постављених лица у органима општине Лапово, накнадама за рад 

одборника, чланова радних тела СО и чланова Општинске изборне комисије ( "Службени 

гласник општине Лапово" број 15/20), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 

дана 16. новембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о 

избору председника Скупштине општине Лапово 

 

Члан 1. 

 У Решењу СО Лапово број 020-74/20-I-04 од 18. августа 2020. године („Службени 

гласник општине Лапово“ број 12/20) мења се члан 2. и гласи : 

 

 „Председник Скупштине општине Лапово неће бити на сталном раду и оствариваће 

право на накнаду у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине, 

почев од 28. октобра 2020. године, са коефицијентом за исплату накнаде у износу од 3,15 .“ 

  

Члан 2. 

 У осталом делу Решење остаје непромењено. 

 

Члан 3. 

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

општине Лапово“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина општине, у складу са 

законом бира и разрешава председника скупштине. 

 Разлог за доношење овог Решења налази се у потреби регулисања радноправног 

статуса председнице Скупштине општине Лапово, Миреле Раденковић, изабране Решењем 

СО Лапово o избору председника Скупштине општине Лапово број  020-74/20-I-04 од 18. 

августа 2020. године,  имајући у виду да јој је дана 28. октобра 2020. године потврђен 

мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, где ће бити на 

сталном раду. 

Чланом 10. Одлуке о  коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и 

другим примањима изабраних и постављених лица у органима општине Лапово, 
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накнадама за рад одборника, чланова радних тела СО и чланова Општинске изборне 

комисије ( "Службени гласник општине Лапово" број 15/20 ) прописано је  да коефицијент 

за исплату накнаде изабраним лицима који функцију на коју су изабрана обављају без 

заснивања радног односа, односно која нису на сталном раду  износи : - за председника 

Скупштине општине 3,15. 

На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Мирела Раденковић,ср. 

123. 

 

 

 

 

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-159 /20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 
  

 На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 37. Статута општине Лапово 

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

одржаној дана 16. новембра 2020. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за период 

јануар – септембар 2020. године. 

Члан 2. 

Закључак доставити Одељењу за буџет, привреду и финансије. 

Члан 3. 

Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

Образложење 

 Правни основ за доношење овог Закључка налази се у члану 76. Закона о буџетском 

систему и члана 37. Статута општине Лапово којима је прописано да је локални орган 

управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне 

власти усваја и доставља извештаје Скупштини који треба да садрже и одступања између 

усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 Општинско веће је на седници одржаној дана 09.11.2020. године донело Решење о 

усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за период јануар – 

септембар 2020. године и исто доставило Скупштини општине. 

 На основу свега наведеног, донет је Закључак као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

                                                                                                                Мирела Раденковић,ср. 

 



16.11.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 7 

 

124. 

 

 

 

  

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-160/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

           

 На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 –др.закон и 9/2020), и члана 37. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово”, број 2/19), на предлог Општинског већа Општине Лапово, по 

претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове Скупштине Општине Лапово, 

бр.350-22/20-02 од 09.11.2020. г., мишљења надлежног органа бр.501-32/20-IV-03 од 

10.11.2020.г. и решења одељења за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне 

делатности, општинске управе Лапово бр.350-22/20-02 од 10.11.2020.г. о потреби израде 

стратешке процене утицаја на животну средину наведеног плана, Скупштина општине 

Лапово,  је на седници одржаној  дана 16. новембра 2020. године, донела   

 

 

О Д Л У К У 

О изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе 

саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље 

„Баточина-Крагујевац“ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се приступа изради Плана детаљне регулације за реконструкцију 

и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на 

аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (у даљем тексту „План“) на територији 

Општине Лапово у складу са смерницама ППП инфрaструктурнoг кoридoрa aутoпутa E-75, 

дeoницa Бeoгрaд-Ниш („Сл.глaсник РС“ бр.69/03 и 121/14)  кao и Плaнoм гeнeрaлнe 

рeгулaциje зa грaђeвинскo пoдручje Општинe Лaпoвo – пречишћен текст („Сл.гласник 

Општине Лапово“ бр.6/17). 

Члан 2. 

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је подручје КО Лапово, којим 

су захваћене катастарске парцеле бр.13994/1, 13994/3, 13994/5, 13995/2, 13996/1, 13996/4, 

13995/3, 13995/5, 13995/6, 13995/8, 13996/2, 13996/3, 14000/2, 14000/3, 14000/4, 13992, 

13993/2, 13993/3, 13993/4, 174/11, 235/3, 13991, 13990, 13989, 13988, 13999/1, 13982/1, 

14005/1, 14005/3, 14212, 14211, 14210/1, 14215/2, 14215/1, 14216, 14214, 14213/1, 14213/2, 

14209, 14239/3, 14225/2, 14226/2, 14207, 14227/5, 14228/4, 14228/10, 14228/8, 14228/9, 

14229/3, 14229/1, 14230/1, 14206/2, 14206/3, 14208/1, 14208/2, 14201, 14202, 14203, 14204, 

13192/4, 13999/2, 14005/4, 14006/3, 14210/2, 14520/2, 14520/1,  14225/4, 14225/5, 14227/7, 

14225/3, 14225/6, 14234/3, 14236, 14239/1, 14430/4, 14224/5, 14223/4, 14222/4, 14222/1, 

14222/3, 14223/1, 14223/3, 14224/1, 14224/3, 14224/4, 14430, 14238/1, 14239/2, 14240/1, 

14241/1, 14242/1, 14244/1, 14255/1, 14006/4, 12914/1, 12913/4, 12913/3, 12913/2, 12936/2, 

12937/2, део 13192/5, 14193/2, 14193/1, 14194/2, 14195/3, 14195/2, 14195/1, 14197, 14198, 

14199/2 и 14200/2, све у КО Лапово. Укупна површина овог обухвата је око 31,64 ха. 
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 Граница обухвата је прелиминарна, а коначна граница планског подручја утврдиће 

се приликом израде и верификације Нацрта Плана. 

 Саставни део ове Одлуке је графички приказ са прелиминарном границом обухвата 

Плана детаљне регулације.  

 За потребе израде Плана детаљне регулације, користиће се катастарско-

топографски план, оверен од стране РГЗ-СКН Лапово.  

 

Члан 3. 

 План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе 

саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље 

„Баточина-Крагујевац“ израђује се у складу са: 
 Законом о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон и 9/2020), 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урганистичког планирања („Сл.гласник РС“,бр. 32/19), а планска решења дата овим 

Планом проистичу као разрада основних стратегијских опредељења и смерница 

утврђених: 

 Просторним планом подручја инфрaструктурнoг кoридoрa aутoпутa E-75, дeoницa 

Бeoгрaд-Ниш („Сл.глaсник РС“ бр.69/03 и 121/14) 

 Плaнoм гeнeрaлнe рeгулaциje зa грaђeвинскo пoдручje Општинe Лaпoвo-пречишћен 

текст („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/17). 

 

Члан 4. 

 Планирање, коришћење и уређење простора заснива се на принципима одрживог 

привредног развоја кроз интегрални приступ планирању, равномерног територијалног 

развоја, рационалног коришћења земљишта уз обезбеђење учешћа јавности у планирању и 

обликовању простора, усаглашености са европским прописима и стандардима из области 

планирања и уређења простора као и заштите животне средине. 

 Предмет Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе 

саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-

Крагујевац“, је детаљна планска разрада деонице државног пута IБ реда бр. 24 од км 

0+000,00 до км 0+585, односно до укрштања са државним путем IIА реда бр.158 Лапово-

Јагодина, елиминисање и минимизирање међусобних негативних утицаја планираног 

уклапања брзе саобраћајнице IБ реда бр. 24 Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и 

петље „Баточина-Крагујевац“ и окружења на целом обухвату Плана, као и утврђивање 

планских решења којима се резервише простор за реконструкцију и изградњу уклапања 

брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 24 Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут 

Е-75, утврђивање посебног режима заштите коридора и контактних подручја и 

обезбеђивање услова за укрштање, пролазе и др. 

 Циљ израде Плана је остварење ефикаснијег, рационалнијег и безбеднијег одвијања 

саобраћаја. 

Члан 5. 

Финансијска средства потребна за израду Плана обезбедиће се из средстава предвиђених 

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ Београд за 2020.г., а обрађивач Плана ће бити 

одређен у поступку јавне набавке од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд. 

Носилац израде плана је Општинска управа Лапово. 

 Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације је 4 (четири) месеца од дана 

закључења уговора са обрађивачем, не урачунавајући време потребно за спровођење 

законске процедуре. 

  

Члан 6. 

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), мишљења надлежног органа бр. 501-32/20-IV-
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03 од 10.11.2020.г. и решења одељења за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-

комуналне делатности, општинске управе Лапово бр.350-22/20-02 од 10.11.2020.г., 

приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну 

средину. 

Члан 7. 

 Материјал и Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни увид и 

јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о 

начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање 

раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 

изградњи.   

Члан 8. 

 Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка у аналогном и три 

у дигиталном облику. 

Члан 9. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Лапово“. 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                             

                              

         Мирела Раденковић,ср. 

125. 

 

 

 

    

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА      

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-161/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО  

 

 На основу члана 6. ст. 5. до 9, члана 6а и члана 7а Закона о порезима на имовину 

(„Сл. гласник РС“, бр. 26/2001,“Сл. лист СРЈ“ бр. 42/2002- одлука СУС и“Сл. гласник РС“ 

бр. 80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012- одлука УС, 47/2013, 68/2014- др. закон, 95/2018 ,86/19 99/2018-одлука УС) и 

члана 37. став 1. тачка 3. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'' 

бр. 2/19 ), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. 

године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине 

Лапово. 

 

Члан 2. 
 На територији Општине  Лапово одређене су три (3) зоне за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним деловима Општине Лапово, односно са радним 
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зонама и другим садржајима у насељу, и то:  Прва зона, Друга зона и Трећа зона, с тим да 

су  Прва зона и Друга зона утврђене за најопремљеније зоне. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности (по основу три промета 

одговорајућих непокретности) за утврђивање пореза на имовину обвезника који води и 

обвезника који не води пословне књиге  за 2021. годину на територији Општине Лапово  

износе: 

Групе непокретности 
Назив зоне 

I  II  III  

1. Грађевинско земљиште ----------------  931,84дин  ---------------  

2. Пољопривредно земљиште   ----------------     ----------------     52,28дин  

3. Шумско земљиште     ----------------  ----------------  ---------------  

4. Станови ----------------  30.890,00дин  ---------------  

5 Друго земљиште ----------------  ---------------  31,37дин  

5. Куће за становање ----------------  ---------------  ---------------  

6. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) грађевински 

објекти који служе  

за обављање делатности 

----------------  ---------------  ---------------  

7. Гараже и гаражна места ----------------  ------------  ---------------  

          

 За врсте непокретности чија просечна цена квадратног метра није могла бити 

утврђена на основу најмање три промета одговарајуће непокретности , за обвезника 

који не води пословне књиге, основица пореза одговарајуће непокретности по зонама 

утврђена за 2020.годину, представља основицу пореза за 2021. годину.   

 

Члан 3. 

         За одговарајуће непокретности за које у чл.2.ове Одлуке нису утврђене просечне цене 

по метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину обвезника који води књиге за 

2021. годину на територији општине Лапово, користиће се просечне цене одговарајућих 

непокретности, који се налазе у најопремљенијој зони и на основу који је за текућу годину   

утврђена основица пореза на имовину обвезника пореза који не води пословне књиге.   

 

1.Грађевинско земљиште 1400 

2.Пољопривредно земљиште 300 

3.Шумско земљиште 37 

4.Станови 45500 

5.Куће за становање 21800 

6.Пословне зграде и други (надземни и 

подземни ) грађевински објекти који 

служе за обављње делатности 

55400 

7.Гараже и гаражна места 4450 

 

Члан 4. 

          Неизграђено грађевинско земљиште које се користи искључиво за гајење биљака , 

односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на 

имовину разврстава се у пољопривредно, односно шумско земљиште. 

 

Члан 5. 

Ову Одлуку објавити на званичној интернет страни општине Лапово и у 

„Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

Члан 6. 

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

општине Лапово“, а примењује се од 01. јануара 2021. године.  

 

 



16.11.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 11 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији 

општине Лапово, садржан је у чл. 6.став 5. до  9. и у чл. 6а и 7а Закона о порезима  на имовину  

(Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,68/14-др.закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС и 86/19), 

којима је утврђено да  просечну цену одговарајућих непокретности по зонама  на територији 

јединице локалане самоуправе актом надлежног органа на основу  цена остварених у  у 

промету одговарајућих  непокретности по зонама  у периоду од  01.јанура до 30.септембра 

године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину (текућа година) и акт је 

дужан да објави до 30.новембра сваке текуће године на начин на који се објављају општи 

акти.      

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК                  

                                                                         Мирела Раденковић,ср. 

126. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-162/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

                                                                                                           

 На основу члана 6. , члана 7.а  и чл.38б Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 

РС“, бр. 26/2001,“Сл. лист СРЈ“ бр. 42/2002- одлука СУС и“Сл. гласник РС“ бр. 80/2002, 

80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012- одлука 

УС, 47/2013, 68/2014- др. закон, 95/2018 , 99/2018-одлука УС,86/19) и члана 37. став 1. 

тачка 3. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'' бр. 2/19),  

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, доноси  

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине 

Лапово, за утврђивање пореза на имовину. 

Члан 2. 

 На територији општине Лапово, одређује се три зоне у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине , односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

 Зоне одређене овом Одлуком су: Прва зона, Друга зона и Трећа зона 

 Прва зона и Друга зона су најопремљеније зоне у општини Лапово, према 

критеријумима из става 1. овог члана. 

Члан 3. 

ПРВА   ЗОНА 

 Линија зоне почиње НА СЕВЕРУ: Од границе КО Лапово са КО Марковац, од 

ушћа Грабовачког потока у реку Рачу до кп.бр.666.    

 ЗАПАДНО: граница КО Лапово са ко Црквенац до одбрамбеног насипа Велике 

Мораве, даље: насипом до раскрснице са улицом Краља Александра Обреновића,  па 
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улицом Краља Александра Обреновића до кп.бр.6340 и 6337 до кп.бр.6967, даље иде путем 

кп.бр.6967 јужно до границе кп.бр.6490 до пута кп.бр.6972 па дање путем кп.бр.6972 

источно до кп.бр.6731 и 6730,6751 и 6772 до улице Капетана Коче Анђелковића, затим 

улицом Капетана Коче Анђелковића према истоку до кп.бр.6810. границом кп.бр.6810 на 

југу и истим до пута кп.бр.6974, даље путем и тако до кп.бр.6773, па границом 6773 до 

кп.бр.6775, затим граница кп.бр.6775 и6776/1 на југу, затим путем бр.6966 на југу до 

кп.бр.6780/8, па на западу дуж кп.бр.6780/8 до кп.бр.6785/2, па на југу дуж кп.бр.6785/2, 

6780/2, 6780/4, 6781, 11704, до пута Мајке Југовића, прелази преко пута Мајке Југовића 

иде на југу границом до кп.бр.11708/2. 11665/4, 11665/2, 11665/1, 11669, 11672,11673, 

11674 и 11890/5 а затим на исток границом кп.бр.11890/5 и 11888 до улице Милунке 

Савић, прелази улицу Милунке Савић и иде даље на истоку границом кп.бр.11942, 11943, 

11944, 11940/1, 11939, 11938/1, затим на југ границом кп.бр.12072/2, 12071/2, 12071/1, 

12068 до пута кп.бр. 11589/2, затим на југ путем кп.бр.11589/2 до пута кп.бр.12300, даље 

путем кп.бр.1230 ка северу до границе кп.бр.12045/1 па на западу дуж кп.бр.12045/1, 

12046/1, 12647, па на југ границом кп.бр.12646,12645,12644,12642,12640,14522, 12639, 

12793/2, на исток границом кп.бр.12793/3, 12801/4, па на пут границом кп.бр. 

12800/1,12810/2, 12813, 12814, 13004/2, 13004/1, 13006, 13007, 12997/5, 12997/4, 12997/1,  

12996, 12995, 12993, 12991, 12988, 12946, па на путу границом кп.бр.12947, 

12948/1,12948/2, 12949, 12951 и 12959, затим на југ кп.бр.12957, па на југ до реке 

Лепенице, преко реке Лепенице и даље на југ границом кп.бр. 14180, 14179, 14178, 

14167/2, 14167/1, 14163, 14164/3, 14164/4, 14164/5, 14164/6, 14164/7, 14292, 14290, 14289, 

14288, 14287, 14309, 14310, 14312, 14313, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, и 14284/2 до 

границе са КО Брзан. 

 ИСТОЧНО:  почиње на северу од ушћа Грабовачког потока у реку Рачу па на југ 

дуж корита Грабовачког потока кп.бр. 175/1 до границе са кп.бр.5038/1, затим јужном 

границом кп.бр.5038/1, 5099/4, 5099/6, 5099/1 и 5099/3 на западу до Липарског потока, па 

коритом Липарског потока на југу до железничке пруге Београд – Ниш /Баба Докина 

ћуприја/, па даље на југ границом железничке пруге Београд-Ниш до реке Лепенице, преко 

реке Лепенице даље границом железничке пруге до границе КО Лапово са КО Брзан 

/кп.бр.14222/1/, 

 ЈУЖНА граница је граница КО Лапово са КО Брзан и то од кп.бр.14222/1 до 14320.    

 

Члан 4. 

ДРУГА    ЗОНА 

 Друга зона почиње на месту где се ул.Његошева укршта са пругом Београд-Ниш. 

Затим 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 и иде до Липарског 

потока. Затим обухват иде коритом Липарског потока до железничке пруге Београд-Ниш 

/код баба Докине ћуприје/ па даље на југ железничком пругом Београд-Ниш до реке 

Лепенице, прелази преко реке Лепенице и иде даље железничком пругом Београд-Ниш до 

границе КО Лапово са КО Баточина, одакле се враћа границом КО Лапово и КО Баточина 

до моста на реци Лепеници у улици Карађорђевој, 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. 

 

Члан 5. 

ТРЕЋА    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. 
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 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 6. 

 Даном ступања на снагу ове престаје да важи одлука Одлука о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине Лапово бр.020-183/13-I-04 од 

02.12.2013.године. („Сл.гласник општине Лапово 12/2013). 

Члан 7. 

 Ову Одлуку објавити на званичној интернет страни општине и  „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“, а примењује се од 01. јануара 2021. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о одређивању зоне и најопремљенијеих зона  на 

територији општине Лапово, садржан је у чл. 6., чл.7а и чл.38б Закона о порезима  на 

имовину  („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,68/14-др.закон, 95/2018, 99/2018-

одлука УС и 86/19), којима је предвиђено да јединице локалне самоуправе својим актом 

утврђују зоне, и да наведни акт донесе и објави до 30. новембра текуће године. 

                                                                                              

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Мирела Раденковић ,ср. 

 

127. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-163/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

                                                                                                              

          На основу члана 32. став 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.129/07,83/14,101/16, и 47/18), члана 97. став 2. , 7. и 8. Закона о планирању 

и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18,31/19, и 37/19) и члана 37.тачка 43. Статута општине Лапово 

(„Сл.гласник општине Лапово“ број 2/19) Скупштина општине Лапово је на седници 

одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела 

 

О Д Л У К У 

О  утврђивању доприноса за уређење грађевинског  земљишта 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намене објекта, износи коефицијената зоне и намене, 

критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу 
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инфраструктуру, услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног 

опремања средствима инвеститора. 

Члан 2. 

 Допринос за уређење грађевинског земљишта плаћа инвеститор изградње, односно 

доградње објекта у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

 Уређивање грађевинског земљишта обухвата припремање за изградњу и комунално 

опремање земљишта, према утврђеном садржају у средњорочном и годишњем програму 

уређења земљишта. 

 Програм из претходног става доноси Скупштина Општине на предлог органа које 

уређује грађевинско земљиште, а у складу са потребама грађана. 

 Средства прикупљена на основу доприноса за уређење грађевинског земљишта 

употребиће се за уређење грађевинског земљишта, за изградњу и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре, прибављање грађевинског земљишта у јавну својину и за 

израду планских докумената. 

Члан 4. 

 Висина доприноса за уређење грађевинског земљишта утврђује се у зависности од 

степена комуналне опремљености земљишта односно зоне где се објекат гради, намене и 

површине објекта и програма уређења грађевинског земљишта. 

 

Члан 5. 

 Основицу за обрачун доприноса представља просечна цена квадратног метра 

станова новоградње у Републици Србији приказана према категорији просека у свим 

јединицама локалне самоуправе истог степена развијености, у складу са законом којим се 

уређује регионални развој а који објављује надлежни Републички завод за статистику за 

друго полугодиште претходне односно прво полугодиште текуће године. 

 Износ доприноса се утврђује Решењем о издавању грађевинске дозволе а на основу 

обрачуна доприноса који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе тако што се 

основица из претходног става помножи са укупном нето површином објекта који је 

предмет градње изражено у метрима квадратним и са коефицијентом зоне и 

коефицијентом намене утврђеним овом Одлуком. 

 

Члан 6. 

 Утврђени износ доприноса инвеститор плаћа најкасније до подношења пријаве 

почетка радова у складу са обрачуном надлежног органа а према параметрима који важе у 

тренутку обрачуна. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове 

електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 

систем,  које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима. 

 

Члан 7. 

 Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед 

промена у току грађења саставни део тог решења је нови обрачун доприноса који 

инвеститор плаћа пре пријаве почетка грађења. 

                    

Члан 8. 

 Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се умањује за трошкове 

инфраструктурног опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, на основу 

Уговора закљученог са Општинском управом Лапово а у складу са чл.92. Закона о 

планирању и изградњи. 
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Члан 9. 

 Скупштина општине Лапово ће најкасније до 30 новембра текуће године утврдити 

коефицијенте зоне и коефицијенте намене објеката. 

 

Члан 10. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити -    једнократно у 

целости са умањењем у износу од 30% или у 36 месечних рата. 

 У случају плаћања доприноса на рате инвеститор је дужан да као средство 

обезбеђења плаћања достави: 

 Неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив која гласи на укупан износ 

недоспелих рата или успостави хипотеку на објекту која вреди најмање 30% више од 

укупног износа недоспелих рата. 

 У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за 

изградњу објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м2 и 

која не садржи више од две стамбене јединице не достављају се средства обезбеђења. 

                                                              

Члан 11. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 

намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и 

складишне објекте /у функцији производних објеката/, подземне етаже објеката 

високоградње /простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске 

станице и разводна постројења, оставе, вешернице и сл./ осим за делове подземне етаже 

које се користе за комерцијалне делатности, отворена паркиралишта, интерне 

саобраћајнице, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 

                                                                

Члан 12. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта се плаћа када се мења намена 

објекта за намену за коју је прописан већи износ доприноса. 

 За доградњу објекта износ накнаде из члана 5. се умањује за 50% уколико обим 

планираних радова није већи од постојећег и уколико се не мења намена објекта. 

 За стамбено-пословне објекте плаћа се допринос за уређење грађевинског 

земљишта по припадајућим површинама у објекту. 

                 

                                                                        Члан 13. 

 Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у 

циљу изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског 

земљишта само за разлику у броју квадрата нето површине објекта који се планира да 

изгради и објекта који се уклања у складу са подацима из пројекта за грађевинску дозволу. 

 

                                                                        Члан 14. 

 У циљу утврђивања доприноса и накнаде за уређење грађевинског земљишта 

утврђују се три зоне: прва, друга и трећа зона. 

 

                                                                       Члан 15. 

 

                                                                  ПРВА ЗОНА 

 

               Линија зоне почиње НА СЕВЕРУ: Од границе КО Лапово са КО Марковац, од 

ушћа Грабовачког потока у реку Рачу до кп.бр.666.    

              ЗАПАДНО: граница КО Лапово са КО Црквенац до одбрамбеног насипа Велике 

Мораве, даље: насипом до раскрснице са улицом Краља Александра Обреновића,  па 

улицом Краља Александра Обреновића до кп.бр.6340 и 6337 до кп.бр.6967, даље иде путем 

кп.бр.6967 јужно до границе кп.бр.6490 до пута кп.бр.6972 па дање путем кп.бр.6972 

источно до кп.бр.6731 и 6730,6751 и 6772 до улице Капетана Коче Анђелковића, затим 
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улицом Капетана Коче Анђелковића према истоку до кп.бр.6810. границом кп.бр.6810 на 

југу и истим до пута кп.бр.6974, даље путем и тако до кп.бр.6773, па границом 6773 до 

кп.бр.6775, затим граница кп.бр.6775 и6776/1 на југу, затим путем бр.6966 на југу до 

кп.бр.6780/8, па на западу дуж кп.бр.6780/8 до кп.бр.6785/2, па на југу дуж кп.бр.6785/2, 

6780/2, 6780/4, 6781, 11704, до пута Мајке Југовића, прелази преко пута Мајке Југовића 

иде на југу границом до кп.бр.11708/2. 11665/4, 11665/2, 11665/1, 11669, 11672,11673, 

11674 и 11890/5 а затим на исток границом кп.бр.11890/5 и 11888 до улице Милунке 

Савић, прелази улицу Милунке Савић и иде даље на истоку границом кп.бр.11942, 11943, 

11944, 11940/1, 11939, 11938/1, затим на југ границом кп.бр.12072/2, 12071/2, 12071/1, 

12068 до пута кп.бр. 11589/2, затим на југ путем кп.бр.11589/2 до пута кп.бр.12300, даље 

путем кп.бр.1230 ка северу до границе кп.бр.12045/1 па на западу дуж кп.бр.12045/1, 

12046/1, 12647, па на југ границом кп.бр.12646,12645,12644,12642,12640,14522, 12639, 

12793/2, на исток границом кп.бр.12793/3, 12801/4, па на пут границом кп.бр. 

12800/1,12810/2, 12813, 12814, 13004/2, 13004/1, 13006, 13007, 12997/5, 12997/4, 12997/1,  

12996, 12995, 12993, 12991, 12988, 12946, па на путу границом кп.бр.12947, 

12948/1,12948/2, 12949, 12951 и 12959, затим на југ кп.бр.12957, па на југ до реке 

Лепенице, преко реке Лепенице и даље на југ границом кп.бр. 14180, 14179, 14178, 

14167/2, 14167/1, 14163, 14164/3, 14164/4, 14164/5, 14164/6, 14164/7, 14292, 14290, 14289, 

14288, 14287, 14309, 14310, 14312, 14313, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, и 14284/2 до 

границе са КО Брзан. 

                  ИСТОЧНО:  почиње на северу од ушћа Грабовачког потока у реку Рачу па на 

југ дуж корита Грабовачког потока кп.бр. 175/1 до границе са кп.бр.5038/1, затим јужном 

границом кп.бр.5038/1, 5099/4, 5099/6, 5099/1 и 5099/3 на западу до Липарског потока, па 

коритом Липарског потока на југу до железничке пруге Београд – Ниш /Баба Докина 

ћуприја/, па даље на југ границом железничке пруге Београд-Ниш до реке Лепенице, преко 

реке Лепенице даље границом железничке пруге до границе КО Лапово са КО Брзан 

/кп.бр.14222/1/, 

 ЈУЖНА граница је граница КО Лапово са КО Брзан и то од кп.бр.14222/1 до 14320. 

 

Члан 16. 

ДРУГА ЗОНА 
 Друга зона почиње на месту где се ул.Његошева укршта са пругом Београд-Ниш. 

Затим 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 и иде до Липарског 

потока. Затим обухват иде коритом Липарског потока до железничке пруге Београд-Ниш 

/код баба Докине ћуприје/ па даље на југ железничком пругом Београд-Ниш до реке 

Лепенице, прелази преко реке Лепенице и иде даље железничком пругом Београд-Ниш до 

границе КО Лапово са КО Баточина, одакле се враћа границом КО Лапово и КО Баточина 

до моста на реци Лепеници у улици Карађорђевој, 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. 

 

Члан 17. 

ТРЕЋА ЗОНА 

 Опис граничне линије ове зоне почиње на железничкој прузи Београд-Ниш 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 ауто пута ван комасационог подручја на границама: на 

северу до КО Марковац, на истоку заштитни појас реке Велике Мораве, на југу до КО 

Брзан и западу аутопут Београд-Ниш. 
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Члан 18. 

 Објекти по намени за које се утврђује допринос за уређење грађевинсог земљишта 

су: пословно-комерцијални, стамбени, помоћни, економски и привремени. 

 

Члан 19. 

                     Утврђују се коефицијенти зоне и износе: 

 

                     Прва зона ..................... 0,009 

                     Друга зона ....................0,006 

                     Трећа зона ................... 0,005 

 

Члан 20. 
                     Утврђују се коефицијенти намене и износе: 

 

                      Пословно-комерцијални објекти .............1,2 

                      Стамбени објекти.......................................0,6 

                      Помоћни објекти .......................................0,3 

                      Економски објекти.....................................0,2 

                      Привремени објекти ..................................1 

 

                                                    Члан 21. 

 Укупно обрачунат износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се 

умањује уколико земљиште није опремљено комуналном инфраструктуром за одређени 

проценат на следећи начин: 

                      Неизграђена комунална инфраструктура                проценат умањења 

                      Приступни пут нема асфалт                                                  5% 

                      Нема канализације                                                                  5% 

                      Нема водоводне мреже                                                           5% 

                      Нема електродистрибутивне мреже                                      5% 

 

Члан 22. 

 Допринос за уређење грађевинског земљишта за изградњу и доградњу објеката неће 

се наплаћивати уколико се изградња или доградња финансира из буџета општине Лапово, 

средствима самодоприноса, средствима хуманитарних организација или средствима Цркве 

и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама.  

 

Члан 23. 

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

општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању доприноса за уређење 

грађевинског земљишта садржан је у одредбама чл.97. став 2,7,8, Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19)  којима је прописано да Скупштина општине утврђује зоне, док је ставом 8. 

истог Закона прописано за које објекте се не обрачунава допринос и то: „ само за 

складишне објекте који су у функцији производних објеката“ . 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                    Мирела Раденковић, ср. 
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128. 

 

 

 

 

   

     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-164/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

                                                                                                                  

  На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС“ број 68/2015, 41/2018, 44/2018 и др.закон, 83/2018, 31/2019, 

9/2020), и  члана 37. став 1. тачка 27. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“ број 2/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 16. 

новембра 2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

         

Члан 1. 

            Овом Одлуком прописују се ближи услови и начин обављања такси превоза на 

територији општине Лапово.         

                                    

Члан 2. 

            Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење: 

1) “јавни превоз“ је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима 

превозних услуга и за који се наплаћује услуга превоза,  

2) „такси превоз“ је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се накнада 

обрачунава таксиметром на релацији коју одређује сам корисник превоза, 

3) „такси превозник“ је привредно друштво или предузетник коме је у складу са 

одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и овом Одлуком одобрено 

обављање такси превоза, 

4) „такси возач“ је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као 

предузетник или као запослени код предузетника или привредног друштва, 

5) „такси возило“ је путничко возило које је намењено и погодно за такси превоз и које 

испуњава услове одређене Законом и овом Одлуком, 

6) „таксиметар“ је мерило које непрекидно за време вожње или заустављања у току 

вожње аутоматски израчунава и показује цену вожње у зависности од пређеног пута и 

укупног трајања вожње, 

7) „ такси стајалиште“ је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној 

површини које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем 

путника и које је обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се 

уређује безбедност саобраћаја на путевима. 

 

Члан 3.                                       

        Такси превоз обавља се на основу решења о одобравању такси превоза (у даљем 

тексту: Одобрење) које издаје Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено 

комуналне делатности ( у даљем тексту : надлежно одељење ) у оквиру дозвољеног броја 

такси возила који је утврђен у складу са чл.4 ове Одлуке. 
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        Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру 

привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који 

испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа. 

 

Члан 4. 
         Општинско веће општине Лапово на предлог надлежног одељења, у складу са 

саобраћајно-техничким условима доноси програм којим се дефинише организовање такси 

превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. 

         Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у петогодишњем 

периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког 

регулисања саобраћаја на територији општине Лапово. 

         На основу програма из овог члана, Општинско веће доноси одлуку којом утврђује 

дозвољени број возила за обављање такси превоза. 

          Уколико Општинско веће не донесе програм из става 1. овог члана у обавези је да на 

предлог надлежног одељења донесе Одлуку којом се утврђује дозвољен број возила за 

обављање такси превоза према броју становника коју општина има према подацима 

Републичког завода за статистику са последњег пописа, тако што број становника дели са 

600. 

 

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Седиште 

 

Члан 5. 

            Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на 

територији општине Лапово што доказује решењем АПР-а о регистрацији делатности. 

            Предузетник услов у погледу седишта испуњава ако на територији општине Лапово 

има седиште што доказује решењем АПР-а о регистрацији делатности и пребивалиште на 

територији општине Лапово што доказује фотокопијом личне карте или очитаном личном 

картом. 

Такси возач 

 

Члан 6. 

          За обављање такси превоза такси возач мора да испуњава следеће услове: 

 - Да има возачку дозволу Б категорије, 

 - Да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја 

или звање возача специјалисте петог степена стручне спреме, 

 - Да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5 година, 

 - Да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које 

је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче 

којима је управљање возилом основно занимање, 

 - Да није осуђиван на казну затвора дуже од 2 године за кривично дело против 

живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и 

јавног реда и мира док трају правне последице осуде, 

          - Да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом док траје 

изречена мера, 

          -   Да је у радном односу код предузетника или привредног друштва. 

 Возач који има квалификовану картицу возача или возачку дозволу са уписаним 

кодом “95” или сертификат о стручној компететности за обављање послова 

професионалног возача сматра се да испуњава услове описане тачкама 2) и 3) овог члана.     

 

Такси возило 

 

Члан 7. 
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                 Возило које је намењено за обављање такси превоза мора да испуњава следеће 

услове: 

 

1) Да је путничко возило у власништву односно лизингу привредног друштва или 

предузетника, 

2) Да је регистровано за 5 седишта за седење, укључујући и место за седење возача, 

3) Да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни, 

4) Да има клима уређај, 

5) Да размак између осовина буде најмање 2.550мм и запремине пртљажног простора од 

најмање 350л, 

6) Да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са 

законом којим се уређује метрологија и одлуком Општинског већа којим се одређује и 

усклађује цена у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине Лапово, 

 7) Да је регистровано према месту седишта привредног друштва односно предузетника са 

регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи ознаку Крагујевца и латинична 

слова TX  на задње две позиције, 

8) Да има оверен важећи ценовник постављен у возилу тако да буде видљив путнику, 

9) Обавештење надлежног одељења о броју телефона на који корисник такси превоза може 

изјавити притужбе на пружену услугу, 

10) Да има полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу, 

11) Да има кровну ознаку из члана 21. ове Одлуке, 

12) Да има исправан суви противпожарни апарат, 

13) Да има исправно унутрашње осветљење, 

14) Да је чисто, уредно без унутрашњих и спољашњих оштећења, 

15) Да има блок рачуна у којем је сваки лист потписан од стране превозника. 

 

Пословни углед 

 

Члан 8. 

 Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно 

изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, 

прописана законом којим се уређују прекршаји док траје изречена мера. 

           Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно изречена 

заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера. 

 Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа ако има 

неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности. 

 Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се 

неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана. 

 

 

III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Члан 9. 

 Захтев за издавање Одобрења подноси привредно друштво или предузетник 

надлежном одељењу на одговарајућем обрасцу. 

 Надлежно одељење у оквиру дозвољеног броја такси возила издаје Одобрење за  

обављање такси превоза на територији општине Лапово предузетнику или привредном 

друштву ако су испуњени услови из чл.10 односно 11. ове Одлуке. 
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Члан 10. 

 Предузетнику се издаје Одобрење за обављање такси превоза ако постоји слободно 

место за такси возило у складу са програмом односно одлуком из члана 4. овог акта и ако 

испуњава следеће услове; 

 1) Да има регистровану претежну делатност „такси превоз“, 

 2) Да има седиште и пребивалиште на територији општине Лапово, 

 3) Да испуњава услове за возача из члана 6. ове Одлуке, 

 4) Да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења јавног превоза 

удрумском саобраћају прописана Законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена 

мера,  

 5) Да има најмање једно путничко возило у власништву односно лизингу које 

испуњава услове утврђене чл.7. тачка 1-5 ове Одлуке. 

 6) Да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности где се 

дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају неизмиреним 

пореским обавезама. 

 

Услови које треба да испуни привредно друштво 

 

Члан 11. 
 Привредном друштву се издаје Одобрење за обављање такси превоза ако постоји 

слободно место за такси возило у складу са програмом односно Одлуком из чл.4. овог акта 

и ако испуњава следеће услове: 

1. да има регистровану претежну делатност „такси превоз“ , 

2. да има седиште на територији општине Лапово у коме морају да се налазе пословне 

просторије где се чувају основни пословни документи, посебно рачуноводствени, 

документи о људским ресурсима и други документи битни за обављање делатности, 

3. да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног 

превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују привредни 

преступи или прекршаји док траје изречена мера, 

4. да поседује најмање једно путничко возило у власништву односно лизингу које 

испуњава услове утврђене чл. 7 тачка 1-5 ове Одлуке, 

5. да има најмање једног такси возача у статусу запосленог лица који испуњава услове 

из чл.6. ове Одлуке, 

6. да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности где се 

дуговања која се редовно измирују не сматрају неизмиреним пореским обавезама 

                                              

Члан 12. 

 Надлежно одељење најмање једном у 3 године врши проверу испуњености услова 

за обављање такси превоза. 

 Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од 

услова за обављање такси превоза, на предлог надлежног одељења, Општинско веће 

укинуће Одобрење стим што се пре укидања Одобрења одређује рок од 30 дана у коме је 

такси превозник дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова. 

 У случају укидања Одобрења из става 2. овог члана надлежно одељење доноси 

решење о престанку важења такси дозволе и кровне ознаке превозника и исте брише из 

регистра. 

 Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену може 

да обавља такси превоз на основу одобрења које издаје надлежно одељење на захтев 

правног следбеника такси превозника ако су испуњени услови из чл.3,5,6,7 и 8 ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

 Одобрење престаје да важи по сили закона: 

1) Брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних субјеката, 
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2) Променом седишта привредног друштва или предузетника на територију друге 

јединице локалне самоуправе, 

3) Правоснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера 

забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом 

којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји. 

4) Правоснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена мера забране вршења 

делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују 

прекршаји. 

 

IV ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 

 

Члан 14. 

 На основу издатог Одобрења надлежно одељење издаје уверење које садржи марку, 

тип и број шасије возила на основу кога се у складу са прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима издају регистарске таблице са регистарском ознаком 

Крагујевца и латиничним словима  TX на задње две позиције. 

 

V ТАКСИ ДОЗВОЛЕ 

 

Члан 15. 

 Привредно друштво /предузетник/ дужно је да у року од 40 дана од дана добијања 

Одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за регистрацију 

привредних субјеката, као и да надлежном одељењу достави доказе о испуњености услова 

из чл.7. тачка / 6-15 / ове Одлуке. 

 

Члан 16. 

 Испуњеност услова из претходног члана ове Одлуке проверава саобраћајни 

инспектор из надлежног Одељења и о томе сачињава записник. 

 

Члан 17. 

 Такси превозник је дужан да на основу решења о почетку обављања делатности које 

издаје орган надлежан за регистрацију привредних субјеката издатог Одобрења и доказа о 

испуњености услова из чл.7. тачка 6-15 ове Одлуке, поднесе надлежном одељењу захтев на 

одговарајућем обрасцу за издавање такси дозволе  за возило и захтев за издавање такси 

дозволе за возача. 

 Такси превознику који у остављеном року достави доказе из чл.15. ове Одлуке, 

надлежно одељење издаје решење, такси дозволу за возило и такси дозволу за возача. 

 Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу издатог 

Одобрења а после издавања такси дозволе за возача и такси дозволе за возило. 

 Општинско веће на предлог надлежног одељења доноси акт којим се прописују 

изглед и садржај образаца такси дозвола из става 2. овог члана. 

 

Члан 18. 

             Такси дозвола за возача није преносива и може је користити само такси возач коме 

је издата. 

             Такси дозвола за возача предузетника који самостално обавља делатност такси 

превоза издаје се на период од годину дана. 

             Такси дозвола за возача запосленог код привредног друштва или предузетника 

издаје се до истека уговора о раду а најдуже на период од годину дана. 

              Такси превозник подноси захтев за продузење рока важења такси дозволе за 

возача најкасније 15 дана пре истека рока важења. 

              Ако је такси дозвола возача престала да важи а није продузен рок вазења исте, 

такси превозник мора да поднесе захтев за издавање нове такси дозволе. 

    Такси дозвола за возача мора да садржи следеће податке: 
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1. име и презиме возача 

2. адреса возача 

3. фотографија возача 

4. назив предузетника или привредног друштва у чијем власништву је такси возило, 

5. датум издавања такси дозволе, 

6. редни број регистра 

7. рок важења, 

8. потпис и печат овлашћеног лица. 

 

Члан 19. 

 Такси дозвола за возило није преносива и може је користити само такси возило за 

које је издата. 

 Такси дозвола за возило издаје се до истека регистрације возила, а најдуже на 

период од годину дана. 

 Такси превозник коме је истекла такси дозвола за возило, не може да обавља такси 

превоз возилом на које се дозвола односи. 

 Такси превозник подноси захтев за продужење рока важења такси дозволе за 

возило, најкасније 15 дана пре истека рока важења. 

 Ако је такси дозвола за возило престала да важи, а није продужен рок важења такси 

превозник мора да поднесе захтев за издавање нове такси дозволе за возило. 

 Такси дозвола за возило садржи следеће податке: 

1. назив и седиште превозника 

2. регистарску ознаку, марку и тип возила, 

3. број шасије возила, 

4. број регистра такси возила, 

5. датум издавањ атакси дозволе, 

6. рок важења, 

7. потпис и печат овлашћеног лица 

 

Члан 20. 

 Такси превозник  је дужан да надлежном одељењу пријави сваку промену у погледу 

возила и возача за које су издате одговарајуће такси дозволе одмах, а најкасније у року од 

15 дана од дана настале промене. Одмах након пријаве одређене промене надлежно 

одељење извршиће измену података у такси дозволи или издати нову такси дозволу с 

роком важења који је био утврђен у претходној дозволи. 

 У случају оштећења такси дозволе такси превозник је обавезан да исту врати 

надлежном одељењу и поднесе захтев за замену постојеће. 

 У случају губитка такси дозволе такси превозник је обавезан да исту огласи 

неважећом и надлежном одељењу поднесе захтев за издавање дупликата.. 

 Такси превозник је дужан да надлежном одељењу пријави прекид обављања 

делатности у року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката и врати 

такси дозволе и кровну ознаку. 

 У случају престанка обављања делатности из става 4. овог члана, такси превозник 

не може да обавља такси превоз. 

 

VI   КРОВНА ОЗНАКА 

 

Члан 21. 

 Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке која 

има инсталирано осветљење и садржи натпис TAXI, број кровне ознаке и ознаку општине 

Лапово. 

 Такси превозник после издавања Одобрења подноси захтев надлежном Одељењу за 

издавање кровне ознаке. 
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 Општинско веће на предлог надлежног одељења доноси акт којим се ближе 

прописује изглед кровне ознаке. 

 Такси превозник не може уступати, давати на коришћење и отуђивати кровну 

ознаку. 

 

VII РЕГИСТАР 

 

Члан 22. 

 Надлежно одељење води регистар такси превозника, такси возача, такси возила и 

кровних ознака за свако возило за које је издата такси дозвола, 

 Регистар је јавно доступан на интернет страници и садржи: пословно име, седиште 

и матични број такси превозника, број и датум Одобрења, име и презиме такси возача, број 

такси дозволе за возача и возила, број шасије и регистарске таблице такси возила. 

 

VIII ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

 

Члан 23. 

 Локације такси стајалишта и број такси места на стајалиштима као и начин 

регулисања и одржавања саобраћајне сигнализације утврђује Општинско веће посебном 

Одлуком. 

 

Члан 24. 

 Такси возила се паркирају на такси стајалишту према редоследу долазака. 

 За време коришћења такси стајалишта такси возач је дужан да буде у свом возилу 

или поред њега. 

 Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом. 

 Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси 

возила и у оквиру такси стајалишта уписује се назив TAXI. 

 На почетку стајалишта поставља се саобраћајни знак за означавање такси 

стајалишта. 

 

IX ЦЕНОВНИК 

 

Члан 25. 
 Општинско веће на предлог надлежног одељења доноси Одлуку којом утврђује 

цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати. 

 Одлуком се утврђује ценовник услуга такси превоза у коме је приказано: 

1. цена по пређеном километру, 

2. цена старта, 

3. цена минута чекања, 

4. цена доласка на адресу по позиву, 

5. цена превоза пртљага по комаду. 

 Такси превозник је дужан да овери ценовник из претходног става. 

 Такси превозник је дужан да примењује цене из става 2. овог члана. 

 

X НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Члан 26. 

 У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту 

уграђен исправан, оверен таксиметар и истакнута такси дозвола за возача. 
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Члан 27. 

 Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање 

линијског превоза. 

 Такси возач када обавља делатност не сме такси возило да паркира ван такси 

стајалишта. 

 Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за 

међумесни превоз. 

 

Члан 28. 

 Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији општине Лапово. 

 Изузетно такси превозник може да обави превоз преко територије за коју нема 

издато одобрење ако је такси превоз започет на територији општине Лапово. 

 Такси возач који обави овакав превоз дужан је да одмах по изласку путника из 

возила уклони кровну ознаку. 

 У случају када је потребно да истог путника врати таксиметар мора бити укључен 

све време чекања. 

 Такси превозник и корисник услуга могу се споразумети да ван подручја насељеног 

места цена превоза буде по слободној погодби. 

 У случају слободне погодбе таксиметар мора бити укључен до изласка из 

насељеног места. 

 

Члан 29. 

 Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама расположивих 

седишта и обави вожњу до захтеваног одредишта. 

 Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не налази на 

територији општине Лапово. 

 

Члан 30. 

 Такси возач је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар . 

 Такси превозник је дужан да за извршену услугу превоза наплати цену превоза у 

износу који показује таксиметар у тренутку завршетка превоза. 

 Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге за обављени превоз који 

садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију и цену превоза. 

 

Члан 31. 

 Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то није 

најповољнија у погледу цене превоза дужан је да препоручи најповољнију осим у случају 

када путник захтева одређену трасу. 

 Када је такси возило у функцији јавног превоза такси возач је дужан да истакне 

кровну ознаку. 

 Уколико се такси возило користи за сопствене потребе такси возач је дужан да 

кровну ознаку прекрије на одговарајући начин или је привремено уклони. 

 

Члан 32. 

 Такси возилом се не могу превозити деца млађа од шест година без пунолетног 

пратиоца. 

 Такси возилом се не могу превозити посмртни остаци и угинуле животиње. 

 Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица која 

могу запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци могу се 

превозити такси возилом само уз сагласност такси возача. 

 

Члан 33. 

 Привредни субјекти из члана 3. ове Одлуке не могу било којом својом радњом која 

се односи на давање на коришћење кровне ознаке, Одобрења, такси дозволе, такси возила 
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и друго, да омогуће другим правним лицима, предузетницима или физичким лицима да 

обављају такси превоз. 

 

Члан 34. 

               У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити: 

               1) фотокопија одобрења, 

               2) такси дозвола за возача, 

               3) оверен ценовник, 

               4) уговор о раду за возача запосленог код такси превозника, 

               5) доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, 

              6) обавештење о броју телефона на који корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену услугу. 

XI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 35. 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши саобраћајни 

инспектор из надлежног одељења. 

 Превозник и такси возач су дужни да инспектору ставе на увид потребна документа 

у року који инспектор одреди. 

Члан 36. 

 Инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да контролише; 

1. да ли се у такси возилу налазе све исправе у складу са одредбама ове Одлуке, 

2. да ли су такси исправе важеће, 

3. да ли такси возило испуњава услове из члана 7. ове Одлуке, 

4. начин обављања такси превоза, 

5. усаглашеност ценовника са таксиметром и исправом о баждарењу таксиметра. 

 

Члан 37. 

 Инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове Одлуке има 

дужности и овлашћења републичког инспектора за друмски саобраћај, а нарочито да: 

1. изда прекршајни налог за прекршаје који су овом Одлуком прописани, 

2. зауставља путничка возила којима се обавља такси превоз истицањем саобраћајног 

знака „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“ 

3. врши и друге послове у складу са овлашћењима из Закона. 

 

                                                                      Члан 38. 

 Веродостојном исправом којом се доказује извршење прекршаја у смислу  

Закона и ове Одлуке сматра се и; 

              -    Видео или фото запис на коме се јасно могу видети; возило којим је извршен 

прекршај, регистарске таблице возила, и битна обележја прекршаја, 

             -    Фотокопија документације у вези са такси превозом која се налази у возилу. 

 

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се привредно 

друштво за следеће прекршаје, ако: 

1. обавља делатност такси превоза без издатог одобрења или такси дозволе, 

2. у року од 15 дана од дана укидања одобрења не врати такси дозволе и кровну 

ознаку надлежном одељењу, 

3. обавља такси превоз возилом за које је истекла важност такси дозволе возила, 

4. не обавести надлежно одељење у случају промене података на основу којих је 

издата такси дозвола у року од 15 дана. 
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5. не обавести надлежно одељење о прекиду обављања делатности такси превоза и не 

врати такси дозволе и кровну ознаку у року од 2 дана од дана пријаве у регистру 

привредних субјеката, 

6. настави да обавља такси превоз у случају трајног престанка обављања делатности 

такси превоза., 

7. уступи, да на коришћење или отуђи кровну ознаку, 

8. У току обављања такси превоза нема истакнуту кровну ознаку која садржи податке 

у складу са чл.21.став 1. ове Одлуке, 

9. не примењује цене у складу са одредбом члана 25. ове Одлуке, 

10. не подеси таксиметар у складу са овереним ценовником (члан 25. став 4. ове 

Одлуке). 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се такси превозник-предузетник 

новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара. 

 

Члан 40. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се такси возач за 

следеће прекршаје ако: 

1. обавља такси превоз дозволом за возача која је престала да важи, 

2. кровну ознаку не прекрије на одговарајући начин или је привремено не уклони када 

такси возило користи за сопствене потребе, 

3. приликом отпочињања превоза не укључи таксиметар, 

4. приликом обављања превоза није укључен таксиметар, 

5. такси превоз не обави најкраћом трасом до одредишта, 

6. је такси возило у функцији јавног превоза, а такси возач није истакао кровну 

ознаку, 

7. за време обављања такси превоза у такси возилу се не налазе документа из члана 33 

ове Одлуке, 

8. превози децу млађу од 6 година без пунолетног пратиоца, 

9. превози посмртне остатке и угинуле животиње, 

10. паркира такси возило супротно члану 27.став 2, 

11. не примењује цене прописане чл.25 ове Одлуке, 

12. не наплати услугу превоза у износу који покаже таксиметар и не изда рачун за 

обављени превоз кориснику превоза. 

 

Члан 41. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се такси возач за 

следеће прекршаје ако: 

1. у току обављања такси превоза на крову такси возила не истакне ознаку која има 

инсталирано осветљење, садржи назив : „TAXI“ и податке у складу са одредбама 

Одлуке, 

2. користи аутобуска стајалишта која су одређена за међумесни превоз, 

3. у току превоза за корисника превоза није на видном месту исправан и оверен 

таксиметар и истакнута такси дозвола за возаче. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000,00 динара. 

 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

 Такси возач који на дан ступања на снагу Закона има статус такси возача сматра да 

испуњава услове из члана 6.тачка 2. и 3. ове Одлуке. 
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Члан 43. 

 Возила такси превозника који на дан ступања Закона имају статус такси возила 

сматра се да испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног броја. 

 

Члан 44. 

 Привредна друштва и предузетници који имају Одобрење за обављање такси 

превоза дужни су да ускладе своје пословање са Законом у року од 3 месеца од дана 

почетка примене одредаба Закона. 

 Рок за усклађивање пословања у погледу услова из члана 7. тачка 4 и 5 ове Одлуке 

је две године од дана ступања на снагу Закона. 

Члан 45. 

 Такси исправе важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у 

коме су привредна друштва и предузетници дужни да ускладе своје пословање. 

 

Члан 46. 

 Уверење, дозволе, решења, потврде издате до дана почетка примене Закона важе до 

истека рока на који су издате. 

 Уверења, дозволе, решења,потврде које су издате без рока важења престају да важе 

истеком рока од годину дана од дана почетка примене Закона. 

 

Члан 47. 

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

општине Лапово“. 

Члан 48. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси превозу 

путника на територији општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово бр. 10/13“ ). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 57. и 94. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), којим је прописано да јединица 

локалне самоуправе уређује и обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин 

обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне 

самоуправе и такси превоза и прописује ближе услове за обављање такси превоза. 

 Одредбама члана 37. тачка 27. Статута општине Лапово, прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом уређује ближе услове за обављање такси 

превоза.   

 Разлог за доношење ове Одлуке је доношење Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају, са чијим одредбама је општина дужна да усклади Одлуку којом се уређује 

такси превоз на територији општине. 

                          

ПРЕДСЕДНИЦА 

 

Мирела Раденковић,ср.                                                                         
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129. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-165/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

  

 На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 2, 3, 4, 5, 

9. и 13. Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС“, бр.  бр. 88/2011, 46/2014 -

 Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018.), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 37. став 1. тачка 6. 

Статута општине Лапово (,,Сл. гласник општине Лапово“ бр.2/19), Скупштина општине 

Лапово на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 
Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Лапово (у даљем 

тексту: Одлука) одређују се комуналне делатности, утврђује начин обављања и поступак 

поверавања обављања комуналних делатности, финансирање обављања комуналних 

делатности, надзор над вршењем комуналних делатности и друга питања од значаја за 

обављање комуналних делатности. 

 

Појам комуналне делатности 

 

Члан 2. 

Комуналне делатности, у смислу Закона о комуналним делатностима (у даљем 

тексту: Закон) и ове Одлуке, су делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је Општина Лапово (у 

даљем тексту: Општина) дужна да створи услове за обезбеђивање одговарајућег квалитета, 

обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. 

Комуналне делатности су: 

1)  снабдевање водом за пиће; 

2)  пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

3)  производња и дистрибуција топлотне енергије; 

4)  управљање комуналним отпадом; 

5)  градски и приградски превоз путника; 

6)  управљање гробљима и сахрањивање; 

7) погребна делатност; 

8) управљање јавним паркиралиштима; 

9) обезбеђивање јавног осветљења; 

10) управљање пијацама; 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


16.11.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 30 

 

11) одржавање улица и путева; 

12) одржавање чистоће на површинама јавне намене; 

13) одржавање јавних зелених површина; 

14) димничарске услуге; 

15) делатност зоохигијене. 

Комуналне делатности су делатности од општег интереса. 

Скупштина општине посебним прописима или одлукама може као комуналне 

делатности одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове за 

њихово обављање у складу са ставом 1. овог члана.  

 

Одређивање и обављање комуналних делатности 

 

Члан 3. 

Комуналне делатности из члана. 2. став 2. ове Одлуке обухватају: 

1) снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука 

воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни 

инструмент; 

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, 

одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са 

површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону 

мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и 

третирање фекалија из септичких јама; 

3) производња и дистрибуција топлотне енергије је централизована производња 

и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања; 

4) управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово 

одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и 

затварање депоније, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово 

складиштење и третман; 

5) градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза 

путника на територији града унутар насељеног места или између два или више насељених 

места аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и 

стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза; 

6) управљање гробљима и сахрањивање је управљање и одржавање гробља; 

одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, 

давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних 

остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у 

склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум колумбаријум, крематоријум); обележавање 

пасивних гробаља и спомен-обележја; 

7) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места 

смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институт 

за судску медицину и патологију, установа за социјалну заштиту и друга места) и превоз 

до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, 

крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје 

прописани услови за смештај и чување покојника); превоз и сахрањивање; чување 

посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање; 

8) управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за 

коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање 

моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила; 

9) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и 

унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и 

друге површине јавне намене; 

10) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација 

делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање 

промета пољопривредно-прехрамбених и других производа; 
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11) одржавање улица и путева у граду и другим насељима је извођење радова 

којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује 

употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл; 

12) одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање 

асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и 

одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке 

на површинама јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта 

и тоалета; 

13) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо 

одржавање и санација зелених рекреативних површина; 

14) димничарске услуге су чишћење и контрола димоводних и ложних објеката, 

уређаја и вентилационих канала и уређаја; 

15) делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај 

напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, 

лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, 

контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање 

лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или 

уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења 

популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 

 

Члан 4. 

Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјекат, на начин одређен законом и овом Одлуком. 

 

Члан 5. 
Обављање комуналне делатности из члана 3. став 1. Општина је огранизовала на 

следећи начин: 

Основано је јавно предузеће ЈКСП „Морава“ Лапово од стране Скупштине општине 

коме су поверене следеће комуналне делатности: 

- снабдевање водом за пиће; 

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

- управљање гробљима и сахрањивање (изузев кремирања и остављања пепела 

покојника и одржавања пасивних гробаља и спомен обележја); 

- управљање јавним паркиралиштима; 

- управљање пијацама; 

- одржавање улица и путева у граду и другим насељима (изузев асфалтирања путева); 

- одржавање чистоће на површинама јавне намене (изузев одржавања бунара, 

купалишта, плажа и тоалета); 

- одржавање јавних зелених површина. 

Комунална делатност управљање комуналним отпадом поверена је привредном 

друштву ,,ФЦЦ Врбак“  доо Лапово. 

 Комунална делатност обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, 

адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају 

саобраћајне и друге површине јавне намене поверена је Друштву посебне намене LED LD 

DOO и „ESCO ELIOS“ DOO . 

Посебним скупштинским одлукама уређен је начин обављања комуналних 

делатности наведених у ставу 2. , 3. и 4. овог члана. 

Обављање комуналне делатности за које није основано јавно предузеће, Скупштина 

општине може поверити привредном друштву, предузетнику или другом привредном 

субјекту по поступку прописаном законом и овом одлуком. 
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Поверавање обављања комуналних делатности 

 

Члан 6. 
Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски 

орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или 

појединих послова из оквира комуналне делатности између Општине и вршиоца 

комуналне делатности, односно споразумом Општине са једном или више јединица 

локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање 

комуналних услуга на територији општине. 

Изузетно од става 1. овог члана, комуналне делатности из члана 3, став 1, тачка 7) 

не поверавају се, већ их могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају прописане 

услове. 

Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине 

општине о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се 

оснива јавно предузеће. 

Општина не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања, уређивања и 

одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те цркве 

или верске заједнице. 

На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање 

обезбеђује из буџета општине, односно чије се финансирање обезбеђује у целини или 

делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе 

закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

Концесиони акт о поверавању обављања комуналне делатности доноси Скупштина 

општине, на предлог Општинског већа, у складу са законом и овом одлуком. 

 Нацрт концесионог акта из става 6. овог члана припрема надлежна организациона 

јединица општинске управе. 

Општина је дужна да се у поступку поверавања обављања комуналне делатности, 

руководи начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне 

средине.  

Члан 7. 

Одлуку о начину обављања комуналне делатности доноси Скупштина Општине на 

предлог Општинског већа општине Лапово (у даљем тексту: Општинско веће), на начин и 

по поступку у складу са законом и овом Одлуком. 

 

Члан 8. 

 Поступак поверавања обављања комуналне делатности спроводи се као поступак 

јавне набавке одређен законом којим се уређују јавне набавке или као поступак давања 

концесије одређен законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

 Јавно-приватно партнерство у поступку поверавања обављања комуналне 

делатности се реализује као пројекат јавно-приватног партнерства без елемената концесије 

или са елементима концесије. 

 

Покретање поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије 

 

Члан 9. 
 Општинско веће подноси предлог пројекта јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за поверавање обављања комуналне делатности Скупштини општине 

ради давања сагласности и усвајања. 

 Предлог пројекта из става 1. овог члана садржи: 

1) комуналну делатност која се поверава, назнаку географског подручја на којем би се 

обављала делатност и циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом; 

2) пословни план, укључујући услове јавно-приватног партнерства, процену трошкова 

и анализу добијене вредности у односу на уложена средства, спецификације о 
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финансијској прихватљивости јавно-приватног партнерства за јавно тело, спецификације у 

погледу финансирања пројекта и расположивост средстава, планирану расподелу ризика; 

3) анализу економске ефикасности предложеног пројекта; 

4) финансијске ефекте предложеног пројекта на буџет општине током животног века 

трајања пројекта; 

5) врсте и износе средстава обезбеђења које треба да обезбеде партнери у пројекту; 

6) кратак преглед услова, захтева и начина обезбеђења инфраструктуре и услуга 

корисницима од стране приватног партнера, као што је пројектни квалитет, спецификације 

резултата за услуге или ниво цена, и сл.; 

7) информације о поступку доделе, посебно о критеријумима избора и доделе, 

одабрани поступак доделе, преглед садржине јавног уговора у складу са законом; 

8) захтеви у области заштите животне средине, у погледу услова рада, безбедности и 

заштите здравља и сигурности запослених које ангажује приватни партнер; 

9) планирана динамика развоја пројекта, од поступка доделе све до почетка пружања 

услуге или пуштања у рад објеката или друге инфраструктуре; 

10) пројектни тим јавног тела који ће пратити цео пројекат и обављати функцију 

конкурсне комисије која врши одабир понуђача, односно економски најповољније понуде, 

укључујући спољне саветнике. 

 У поступку прибављања сагласности, предлог пројекта из става 1. овог члана се 

доставља и Комисији за јавно-приватно партнерство ради давања мишљења и оцене да ли 

се пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерство.. 

 Ако Скупштина општине у року од три месеца не одобри предлог пројекта нити 

захтева његову измену, сматра се да предлог није одобрен. 

 

 

Отпочињање поступка 

 

Члан 10. 

 По одобравању предлога пројекта из члана 9. ове одлуке од стране Скупштине 

општине, Општинско веће отпочиње поступак јавне набавке за одабир приватног партнера 

за обављање комуналне делатности, у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 

 

Покретање поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије 

 

Члан 11. 

Општинско веће, пре сачињавања предлога за доношење концесионог акта, именује 

Стручни тим за израду конкурсне документације и предузимање свих радњи прописаних 

законом и посебним прописима којима се ближе уређује комунална делатност која је 

предмет одлуке. 

Предлог из става 1. овог члана садржи: 

1) комуналну делатност која се поверава; 

2) разлоге за поверавање обављања комуналне делатности; 

3) подручје на коме ће се комунална делатност обављати; 

4) рок на који се поверава обављање комуналне делатности; 

5) обавезу вршиоца комуналне делатности да понуди цену по којој ће обављати 

делатност  

6) услове које треба да испуњава вршилац комуналне делатности; 

7) друге податке утврђене законом и посебним прописима којима се ближе уређује 

предметна комунална делатност. 

 Предлог за доношење концесионог акта из става 1. овог члана Општинско веће 

доставља Скупштини општине ради усвајања. 
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 У поступку доношења концесионог акта, предлог концесионог акта се доставља и 

Комисији за јавно-приватно партнерство ради давања мишљења и оцене да ли се 

конкретни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије. 

 По усвајању предлога за доношење концесионог акта од стране Скупштине 

општине предложени концесиони акт постаје концесиони акт. 

 

Стручни тим 

 

Члан 12. 

Стручни тим именује се посебним актом Општинског већа. 

Актом о образовању Стручног тима утврђује се број чланова Стручног тима. 

Задатак Стручног тима јесте: 

1) пружање стручне помоћи Општинском већу у реализацији поступка  поверавања 

обављања комуналне делатности; 

2) припрема и израда конкурсне документације; 

3) припрема предлога текста јавног позива за достављање понуда; 

4) прегледање и оцена пристиглих понуда; 

5) утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за поверавање 

обављања комуналне или предлога одлуке о поништају поступка за поверавање обављања 

комуналне делатности и образложење тих предлога; 

6) обављање других послова потребних за реализацију поступка поверавања обављања 

комуналне делатности.  

Административно-техничке послове за потребе Стручног тима обавља надлежно 

Одељење за комуналне послове. 

Стручни тим о свом раду води записник који потписују сви чланови  Стручног 

тима. 

 

Јавни позив за достављање понуда 

 

Члан 13. 

По доношењу концесионог акта, поступак поверавања обављања комуналне 

делатности почиње даном објављивања јавног позива у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије“, а окончава се доношењем коначне одлуке о избору најповољније понуде и 

доделом уговора о поверавању, или доношењем коначне одлуке о поништају поступка. 

 

Члан 14. 

Одлуку о расписивању јавног позива доноси Општинско веће на предлог Стручног 

тима. 

Јавни позив из става 1. овог члана садржи: 

1) контакт податке органа који оглашава јавни позив; 

2) назив и врсту комуналне делатности чије се обављање поверава; 

3) место обављања комуналне делатности и време на које се поверава обављање 

комуналне делатности; 

4) документацију коју подносе учесници јавног позива; 

5) стручне, техничке, кадровске и финансијске услове које морају да задовоље 

понуђачи, као и исправе којима се доказује испуњеност истих; 

6) критеријуме за избор најповољније понуде; 

7) обавезу понуђача да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуда; 

8) назив органа и адресу на коју се достављају понуде и рок за предају понуда, језик и 

писмо на којем понуде морају бити сачињене; 

9) назив и адресу тела надлежног за решавање по захтевима за заштиту права, као и 

податке о роковима за њихово подношење; 
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10) друге податке у складу са законом и посебним прописима којима се ближе уређује 

комунална делатност. 

Конкурсна документација садржи: облик и садржај понуде; рок важности понуде; 

опис комуналне делатности; услове и доказе који су понуђачи обавезни да доставе уз 

понуду у сврху доказивања њихове оспособљености; нацрт уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности, рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, 

остале захтеве које понуђач мора да испуни у складу са законом и посебним прописима 

којима се ближе уређује комунална делатност. 

 

Члан 15. 

Јавни позив за достављање понуда објављује се у истоветном тексту у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије“, у једном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије, на званичној интернет страници Општине као и на порталу јавних 

набавки са навођењем дана када је јавни позив објављен у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Понуде се подносе поштом или непосредно у писаном облику, у затвореној 

коверти, са напред наведеном адресом "Општина Лапово, Његошева број 18. - За Стручни 

тим, понуда за (назив и врста комуналне делатности чије се обављање поверава) - НЕ 

ОТВАРАЈ", а на полеђини се уноси назив понуђача, адреса, телефон и име контакт особе.  

Понуда је обавезујућа за понуђача који је понуду доставио до истека рока за 

достављање понуда. 

У току рока за достављање понуда понуђач може мењати или допуњавати своју 

понуду, на начин који је одређен за подношење понуда. 

Рок за достављање понуда износи 60 дана од дана објављивања јавног позива у 

,,Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

Поступак по јавном позиву за достављање понуда 

 

Члан 16. 

Поступак по јавном позиву за достављање понуда за поверавање обављања 

комуналне делатности доделом уговора о поверавању спроводи Стручни тим. 

О току поступка Стручни тим води записник. 

Стручни тим је у обавези да најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 

достављање понуда достави Општинском већу извештај о спроведеном поступку са 

образложеним предлогом одлуке о избору понуђача који је дао најповољнију понуду, 

записником и другом документацијом о спроведеном поступку по јавном позиву. 

Приликом избора најповољније понуде Стручни тим цени испуњеност свих 

критеријума из јавног позива и предлаже понуђача за кога стручно оцени да ће својом 

техничком, организационом и кадровском оспособљеношћу, као и понуђеним другим 

условима поверене послове обављати у складу са прописаним условима.  

 

 

Одлука о избору најповољније понуде 

 

Члан 17. 

На образложен предлог Стручног тима, Општинско веће доноси одлуку о избору 

најповољније понуде. 

Одлука из става 1. овог члана садржи: 

1) назив доносиоца одлуке, са бројем и датумом доношења одлуке; 

2) назив понуђача; 

3) комуналну делатност чије се обављање поверава; 

4) природу, обим и место обављања комуналне делатности; 

5) рок трајања обављања комуналне делатности; 

6) врсту примењеног поступка; 
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7) број примљених понуда; 

8) критеријум избора који је примењен; 

9) посебне услове које треба да испуњава вршилац комуналне делатности; 

10) износ концесионе накнаде; 

11) рок у којем је најповољнији понуђач обавезан да потпише уговор о поверавању 

обављања комуналне делатности; 

12) рок у којем Општинско веће може позвати следеће понуђаче да потпишу уговор 

у случају непотписивања уговора од стране најповољнијег понуђача, као и обавезу 

продужења рока обавезности понуде и рока банкарске гаранције за озбиљност понуде; 

13) образложење разлога за избор понуђача; 

14) поука о правном леку; 

15) потпис председника Општинског већа; 

16) друге одговарајуће податке у складу са конкурсном документацијом, поднетом 

понудом, као и посебним прописима којима се уређује комунална делатност. 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде износи 60 дана од дана 

истека рока за достављање понуда, осим ако у конкурсној документацији није другачије 

наведено. 

Општинско веће у обавези је да одлуку о избору најповољније понуде, са копијом 

записника о отварању и оцени понуда, без одлагања, достави сваком понуђачу, 

препорученом поштом са повратницом или на други начин којим достављање може бити 

доказано. 

Ако Општинско веће не донесе одлуку о избору најповољније понуде и не достави 

је понуђачима у прописаном року, понуђачи могу поднети захтев за заштиту права, у 

складу са прописима којим се уређују јавне набавке. 

 

 

Одлука о поништају поступка поверавања обављања комуналне делатности 

 

Члан 18. 

Општинско веће поништава поступак поверавања обављања комуналне делатности 

након истека рока за достављање понуда у случајевима: 

1) ако постану познате околности које би, да су биле познате пре покретања поступка 

поверавања обављања комуналне делатности, довеле до необјављивања јавног позива, или 

до садржински битно другачијег јавног позива; 

2) ако до истека рока за достављање понуда није достављена ниједна понуда; 

3) ако након искључења понуда у поступку поверавања обављања комуналне 

делатности не преостане ниједна прихватљива понуда; 

4) ако се на основу критеријума за избор најповољније понуде не може извршити 

избор. 

Одлуку о поништају поступка поверавања обављања комуналне делатности, са 

копијом записника о отварању и оцени понуда, Општинско веће је дужно да достави 

сваком понуђачу без одлагања, препорученом поштом са повратницом или на други начин 

за који је могуће доказати пријем. 

Нови поступак поверавања обављања комуналне делатности може се покренути по 

истеку рока за подношење захтева за заштиту права, односно по доношењу одлуке о 

одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права, у складу са прописима којим се 

уређују јавне набавке. 

 

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности 

 

Члан 19. 

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности закључује се на период који 

не може бити краћи од пет година, ни дужи од 50 година, осим ако законом није другачије 

одређено. 
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Уговор мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом. 

 Скупштина општине даје сагласност на текст коначног нацрта јавног уговора у року 

од 30 дана од дана његовог достављања ради давања сагласности. 

Уговор, у име Општине, закључује и потписује председник општине. 

Председник мора одабраном најповољнијем понуђачу да понуди потписивање 

уговора у року који је одредио одлуком о избору најповољније понуде, а по добијеној 

сагласности из става 3. овог члана. 

Ако је покренут поступак правне заштите, уговор се може закључити по доношењу 

одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права, у складу са законом 

којим се уређују јавне набавке. 

 

Члан 20. 

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности садржи: уговорне стране; 

датум и место закључења уговора; време на које се закључује уговор; податке о 

комуналној делатности чије се обављање поверава; услове за обављање комуналне 

делатности; права и обавезе уговорних страна; случајеве раскида уговора пре истека 

времена на које је закључен (превремени раскид уговора); престанак уговора; околности 

под којима Општинско веће може привремено дати другом лицу обављање поверених 

послова, или део тих послова, како би се обезбедило непрекидно обављање поверене 

комуналне делатности; друге податке у складу са законом и посебним прописима којима 

се уређује комунална делатност. 

 

Члан 21. 

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности престаје: 

1) истеком времена на које је закључен; 

2) споразумним раскидом уговора; 

3) једностраним раскидом уговора; 

4) ликвидацијом или стечајем привредног субјекта; 

5) у другим случајевима у складу са законом. 

 

Члан 22. 

Уговор се може једнострано раскинути због пропуста привредног субјекта у 

следећим случајевима: 

1) ако је дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену његове 

квалификованости приликом избора најповољније понуде; 

2) ако комуналну делатност не обавља на уговорени начин; 

3) ако својом кривицом не започне са извршавањем уговора у уговореном року; 

4) ако је пренео на треће лице своја права из јавног уговора, без претходног одобрења 

Општинског већа; 

5) у другим случајевима у складу са одредбама уговора и закона. 

 

Пре једностраног раскида уговора, Општина претходно, писаним путем, упозорава 

другу уговорну страну о таквој намери и одређује примерени рок за отклањање разлога за 

раскид уговора и за изјашњавање о тим разлозима. 

Ако привредни субјект не отклони разлоге за раскид уговора у року из става 2. овог 

члана, Општина ће раскинути уговор. 

У случају једностраног раскида уговора, привредни субјект је дужан да накнади 

штету коју је проузроковао, у складу са општим правилима облигационог права. 

 

Права и обавезе у обављању комуналних делатности  

 

Члан 23. 

Вршилац комуналне делатност дужан је да организује свој рад и пословање на 

начин којим се обезбеђује:  
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1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона, као и 

општинским одлукама;  

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и 

хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;  

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења 

и опреме који служе за обављање комуналне делатности;  

4. развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга; као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 

Вршилац комуналне делатности је у обавези да једном годишње подноси извештај о 

обављању комуналне делатности Скупштини општине. 

Независно од одредбе става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности подноси 

извештај и по захтеву Скупштине општине или Општинског већа. 

 

Члан 24. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или 

на други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању 

комуналних услуга, најкасније 24 часа пре очекиваног прекида у пружању тих услуга. 

 У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 

пружању комуналних услуга, односно обављања комуналних делатности, вршилац 

комуналне делатности је дужан да о томе одмах обавести Одељење за 

урбанизам,имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности ( у даљем тексту : 

Одељење ) и да истовремено предузме мере на отклањању узрока поремећаја. 

У случају из става 2. овог члана, Општинско веће, на предлог Одељења из истог 

става, дужно је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би, 

услед прекида у пружању комуналних услуга, настала опасност по живот и рад грађана 

или рад правних лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је 

угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности и учињену штету. 

Члан 25. 

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се: 

- не ометају други корисници и не угрожава животна средине, 

- не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне 

делатности. 

Члан 26. 

Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, 

осим у случају када корисник: 

1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења; 

2) користи услугу противно прописима; 

3) неосновано омета друге кориснике услуга; 

4) не плати комуналну услугу у утврђеном року; 

5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење 

потрошње (редукције) о чему је корисник благовремено обавештен. 

Кориснику комуналних услуга ускратиће се комунална услуга ако не плати 

комуналну услугу у року од 90 дана од дана доспелости првог неплаћеног потраживања. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да у писаној форми обавести корисника 

комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случајева из 

става 1. овог члана и да му остави примерени рок за испуњење обавезе. 
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Вршилац комуналне делатности је дужан да најкасније у року од два дана од 

измирења дуга за извршену услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење 

настави пружање комуналне услуге кориснику. 

 

Члан 27. 

Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне 

делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз 

обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције 

или на други начин отклони последице извршене интервенције. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од седам дана од дана завршене интервенције. 

 

Члан 28. 

Ако вршилац комунале делатности обавља још неку делатност поред оне која му је 

поверена, обавезан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе 

који су везани за обављање поверене комуналне делатности. 

 

Члан 29. 

Кад је то потребно ради извршавања послова из надлежности вршиоца комуналне 

делатности, наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног 

за плаћање или покретања поступка пред надлежним прекршајним, судским или управним 

органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга, на 

образложени захтев вршиоца комуналне делатности, полиција ће доставити личне податке 

за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција које води у складу са законом.  

Вршилац комуналне делатности дужан је да формира евиденције података о 

личности корисника услуге, прибављене на начин из става 1. овог члана или на основу 

писане сагласности корисника садржане у појединачном уговору, у складу са Законом о 

заштити података о личности. 

Вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом и 

комуналном инспекцијом, у складу са законом, овом Одлуком и другим прописима 

општине. 

Сарадња из става 3. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештење, размену 

информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких 

мера и активности од значаја за обављање комуналне делатности. 

 

Финансирање комуналних делатности 

Члан 30. 

Средства за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из: 

1) прихода од продаје комуналних услуга; 

2) прихода од концесионих накнада за обављање комуналне делатности, односно 

накнада коју плаћа приватни партнер; 

3) прихода буџета Општине; 

4) наменских средстава других нивоа власти; 

5) других извора у складу са законом. 

 

Члан 31. 

О ценама комуналних услуга одлучује надзорни одбор јавног предузећа, односно 

надлежан орган привредног друштва или другог правног субјекта, на основу начела и 

елемената утврђених законом. 

На одлуку о ценама комуналних услуга из члана. 2. ове Одлуке, осим превоза 

посмртних остатака умрлог, за календарску годину, сагласност даје Скупштина општине, 

односно Општинско веће, у складу са одлукама Скупштине општине о начину обављања 

комуналних делатности. 
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Општина је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито 

усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним Законом о комуналним 

делатностима и овом одлуком. 

Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити 

методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те 

услуге. 

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред. 

 

Члан 32. 

 Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне  

делатности. 

 На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. ове Одлуке осим превоза 

посмртних остатака умрлог, сагласност даје Скупштина општине, односно Општинско 

веће, у складу са одлукама скупштине општине о начину обављања комуналних 

делатности. 

 Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне 

делатности доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну 

структуру предложене цене. 

 Скупштина општине, односно Општинско веће по добијању захтева за промену 

цена комуналних услуга  објављује захтев  са образложењем на огласној табли органа 

Општине, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења 

одлуке. 

 Иницијативу за промену цена комуналних услуга, осим вршиоца комуналне 

делатности, може покренути и Општинско веће. 

 

Члан 33. 

Вршилац комуналне делатности је у обавези да на одговарајући начин (анкета, 

упитник и сл.), најмање једном годишње обезбеди крајњим корисницима могућност 

изјашњавања о квалитету пружања комуналних услуга. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина 

није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, 

Општина ће покренути поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности 

и наложити му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року 

који не може бити дужи од 90 дана. 

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 2. овог 

члана у погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, Општина 

може раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне 

делатности другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава законом предвиђене 

услове. 

Уколико вршилац комуналне делатности не закључи појединачне уговоре са 

корисницима комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне 

услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања 

комуналне услуге, када настаје обавеза  корисника да плаћа накнаду за пружену услугу. 

Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, 

настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне 

услуге, и када се она користи супротно прописима којима се уређује та комунална 

делатност 

Субвенционисање  одређених категорија корисника комуналних услуга 

 

Члан 34. 

Општинско веће може посебном одлуком одредити категорије корисника 

комуналних услуга који плаћају субвенционирану цену комуналних услуга, као и износ 

субвенције за сваку категорију. 
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У случају из става 1. овог члана, Општина је дужна да достави списак тих 

корисника комуналних услуга вршиоцима комуналних делатности, као и да надокнади 

субвеционирани део цене вршиоцима комуналних делатности. 

Одлуком о начину обављања комуналне делатности, односно уговором о 

поверавању обављања комуналне делатности може се предвидети субвеционирани износ 

цене за одређене категорије корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне 

делатности. 

 

Надзор 

 

Члан 35. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке и прописа донетих на основу 

закона и ове одлуке врши Одељење преко комуналног инспектора, осим када је другим 

прописима другачије одређено. 

Надзор над радом вршиоца комуналних делатности врши Одељење и Одељење за 

буџет, привреду и финансије Општинске управе општине Лапово. 

 

Члан 36. 

Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 

1. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију 

вршилаца комуналне делатности и других физичких и правних лица; 

2. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и 

пословне просторије ради прикупљања неопходних података; 

3. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и 

овом одлуком; 

4. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака у обављању комуналне делатности; 

5. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, 

укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику 

комуналне услуге; 

6. наложи решењем кориснику извршење утврђених обавезза, као и отклањање 

недостатака на унутрашњим инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом 

извршења решења којим је наложено отклањање недостатака или искључење корисника са 

комуналног система; 

7. изриче новчану казну прекршајним налогом у складу са законом којим се уређују 

прекршаји; 

8. подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом 

одлуком; 

9. наложи решењем уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су ту 

остављени противно законским прописима; 

10. наложи решењем уклањање возила са јавних површина ако су остављена 

противно законским прописима; 

11. наложи решењем уклањање монтажних објеката, у складу са општинским 

прописима; 

12. предузима друге мере у складу са законом, овом Одлуком и другим 

општинским прописима. 

Члан 37. 

Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да 

инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и 

располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од 

значаја за вршење надзора. 
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Члан 38. 

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није 

примењен или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од 

дана извршеног надзора, донеће решење о отклањању утврђених неправилности и 

одредиће рок за њихово отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу, у 

року од 15 дана од дана достављања решења. 

О жалби Општинско веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. 

Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора. 

Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може 

покренути управни спор. 

 

Члан 39. 

Комунални инспектор у обављању послова сарађује са општинским органима и 

инспекцијским службама и републичким инспекцијским службама, у складу са законом и 

посебним општинским прописима. 

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, 

размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 

активности за обављање послова комуналне инспекције. 

 

Члан 40. 

Комунални инспектор је дужан да до 31. јануара текуће године поднесе начелнику 

општинске управе Извештај о свом раду и појавама у области у којој је вршио надзор за 

претходну годину, као и о предузетим мерама и резултатима тих мера. 

 

Казнене одредбе 

 

Члан  41. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако као 

вршилац комуналне делатности: 

1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 25. ове Одлуке, 

2. одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној 

инфраструктури, у циљу редовног прегледа, поправке или хаварије, у складу са чланом 27. 

став 1. ове одлуке 

3. као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне делатности о 

планираном прекиду обављања комуналне делатности у складу са чланом 24. став 1. ове 

Одлуке или не обавести орган општинске управе општине надлежан за комуналне послове 

о непланираном прекиду обављања комуналне делатности у складу са чланом 25. став 2. 

ове долуке, 

4. као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне услуге из разлога 

који нису наведени у члану 26. ове Одлуке, 

5. као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене интервенције 

на изграђеној комуналној инфраструктури у року од седам дана од дана завршетка 

интервенције, како је то предвиђено чланом 27. став 2. ове Одлуке, 

6. не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед 

објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних 

података у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ове Одлуке, 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000,00 динара.  

 

Члан 42. 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај  предузетник ако: 

1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 25. ове Одлуке, 
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2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној 

инфраструктури, у циљу редовног прегледа, поправке или хаварије, у складу са чланом 27. 

став 1. ове одлуке. 

 

Члан 43. 

Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршај  физичко лице ако: 

1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 25. ове Одлуке, 

2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној 

инфраструктури, у циљу редовног прегледа, поправке или хаварије, у складу са чланом 25. 

став 1. ове одлуке. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 44. 

Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе.  

 

Члан 45. 

На питања која нису прописана овом одлуком непосредно се примењују одредбе 

Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима, Закона о јавно 

приватном партнерству и концесијама и посебних прописа којима се уређују комуналне 

делатности. 

 

Члан 46. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним 

делатностима на територији општине Лапово (,,Сл. гласник општине Лапово“ број 9/14). 

 

Члан 47. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Лапово“'. 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 

130. 

 

 

 

 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА          

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-166/20-I-04  

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 

 На основу члана 70. - 76. Закона о угоститељству („Сл. гласник РС”, бр. 17/19),  

члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - 

усклађени дин. изн. и 126/2020), члана 5. Уредбе о највишем и најнижем износу 

боравишне таксе („Сл. гласник РС“ бр.44/13 и 132/14), члана 3. став 2. Уредбе о условима 
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и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које 

пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања  („Сл. гласник РС“ бр. 47/19 и 

51/19), члана. 37. тачка 3. и члана 42. Статута општине Лапово (''Сл. гласник општине 

Лапово'', бр. 2/2019), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 16. новембра 

2020. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком се прописује боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја 

који изван свога места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за 

смештај на територији општине Лапово. 

Члан 2. 

Под угоститељским објектом за смештај, у смислу ове Одлуке, подразумева се: 

хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, 

пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, 

соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка 

колиба, као и други објекти за пружање услуга смештаја. 

Члан 3. 

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском 

објекту за смештај у износу од 80,00 динара. 

Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног. 

Члан 4. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1. деца до седам година старости; 

2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије; 

3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, 

лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, 

параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, 

особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа; 

4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај 

ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму 

министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у 

угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 

наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних 

такмичења у знању и вештинама; 

5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања таксе; 

6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су 

испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне 

установе, упут лекарске комисије и друго). 

 

Члан 5. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге врши субјекат који пружа услуге 

смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 
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Давалац смештаја је дужан да боравишну таксу наплаћује истовремено са наплатом 

услуге смештаја и да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе 

као и да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа из члана 4. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Давалац смештаја је дужан да средства од наплаћене боравишне таксе уплаћује до 

петог у месецу за претходни месец, на уплатни рачун буџета општине Лапово. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 

износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана рачунајући од дана утврђене 

обавезе, на уплатни рачун буџета општине Лапово. 

 

Члан 7. 

Изузетно од члана 3. ове Одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као 

физичко лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима 

домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у 

објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту 

сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној опреми за 

камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: физичко лице,) сагласно закону 

којим се уређује угоститељство. 

Физичко лице из става 1. овог члана, плаћа боравишну таксу у утврђеном 

годишњем износу. 

Годишњи износ боравишне таксе за физичко решењем утврђује Локална пореска 

администрација Општинске управе општине Лапово, тако што број индивидуалних лежаја, 

односно кампа парцела множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, 

односно камп парцели у зависности од територије на којој се угоститељски објекат налази, 

и то у износу од 1.000,00 динара, по лежају ако се угоститељски објекат не налази у 

границама туристичког места, а по претходно донетом и правноснажном решењу о 

категоризацији угоститељског објекта од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне 

и стамбено-комуналне делатности  општинске управе. 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности у 

обавези је да један примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског 

објекта достави надлежној Локалној пореској администрацији, са следећим подацима: 

- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе, ЈМБГ, адреса 

становања; 

- општина, улица, кућни број и број смештајне јединице; 

- ознака категорије, број индивидуалних лежајева, односно број камп парцела у 

смештајној јединици; 

- период за који се утврђује боравишна такса; 

- доказ о пријему решења; 

- клаузула са датумом правоснажности решења о категоризацији. 

 

Члан 8. 

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе из члана 7. ове одлуке, за 

текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, 

уплатом у корист буџета општине Лапово 

Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга дужно је 

да плаћа износ боравишне таксе почев за наредни квартал у односу на квартал у коме је 

почео да пружа услуге. 

У случају када у току године дође до промене елемената за утврђивање висине 

годишњег износа боравишне таксе, нови износ физичко лице плаћа почев од наредног 

квартала у односу на квартал у коме је дошло до промене наведених елемената. 

У случају када у току године престане да пружа угоститељске услуге, физичко лице 

је дужно да изврши плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је престао да 

пружа услуге. 
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Члан 9. 

Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Лапово приход су 

буџета општине Лапово. 

 

Члан 10. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, 

наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, осталог што није 

предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства 

није другачије одређено.  

 

Члан 11. 

Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши овлашћени инспектор 

Општинске управе општине Лапово. 

 

Члан 12. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако поступи супротно члану 6. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

40.000,00 динара. 

Члан 13. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се физичко лице ако 

поступи супротно члану 8. ове Одлуке.  

 

Члан 14. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 3/10 и 6/10). 

 

Члан 15. 

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

општине Лапово“.  

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 

131. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-167/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број  129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 

члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 

бр. 2/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 16. новембра 2020. 

године, донела је 
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ОДЛУКУ 
 

Члан 1. 

 ПРИХВАТА СЕ удео без накнаде у капиталу FULL PROTECT д.о.о. Београд у 

износу од 121.115,88 динара, што чини 0,2561%  основног капитала овог друштва. 

 

Члан 2. 

 Овлашћује се председник општине Лапово Бобан Миличић, да у име општине 

Лапово потпише Уговор о преносу удела у складу са чланом 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Даном закључења Уговора о преносу удела, сматраће се да је FULL PROTECT 

д.о.о. Београд намирио своја дуговања према Општини Лапово. 

 

Члан 4. 

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

општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи и члану 37. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово којима 

је прописано да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте из надлежности 

општине. 

 Разлог доношења ове Одлуке налази се у обавези поступања у складу са 

Закључком Владе Републике Србије о преносу удела у капиталу FULL PROTECT д.о.о. 

Београд фондовима социјалног здравственог осигурања и јединицама локалне самоуправе 

број 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020. године. 

 Из наведених разлога, донета је Одлука као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 

132. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-167/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број  129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 

члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 

бр. 2/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 16. новембра 2020. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
 

Члан 1. 

 ПРИХВАТА СЕ удео без накнаде у капиталу FULL PROTECT д.о.о. Београд у 

износу од 121.115,88 динара, што чини 0,2561%  основног капитала овог друштва. 
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Члан 2. 

 Овлашћује се председник општине Лапово Бобан Миличић, да у име општине 

Лапово потпише Уговор о преносу удела у складу са чланом 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Даном закључења Уговора о преносу удела, сматраће се да је FULL PROTECT 

д.о.о. Београд намирио своја дуговања према Општини Лапово. 

 

Члан 4. 

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

општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи и члану 37. став 1. тачка 6. Статута општине Лапово којима 

је прописано да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте из надлежности 

општине. 

 Разлог доношења ове Одлуке налази се у обавези поступања у складу са 

Закључком Владе Републике Србије о преносу удела у капиталу FULL PROTECT д.о.о. 

Београд фондовима социјалног здравственог осигурања и јединицама локалне самоуправе 

број 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020. године. 

 Из наведених разлога, донета је Одлука као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 

133. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА      

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-168/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

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

Лапово на седници одржаној дана 16.новембра 2020. године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником о праву на коришћење и начин коришћења мобилних телефона 

за службене потребе уређује се право на коришћење и начин коришћења мобилних 

телефона за службене потребе изабраних, постављених и запослених лица у органима 

општине Лапово. 
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Члан 2. 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе је право корисника 

на доделу мобилног телефона и СИМ картице, одржавање мобилног телефона у исправном 

стању и право плаћања месечног рачуна за коришћење мобилног телефона у прописаној 

висини. 

Члан 3. 
 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе под условом 

прописаним овим правилником имају изабрана, постављена и запослена лица у органима 

општине Лапово. 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе имају изабрана лица 

и то: 

-  Председник општине 

-  Заменик председника општине 

-  Председник скупштине општине 

-  Заменик председника скупштине општине 

 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе имају постављена 

лица и то: 

-   Начелник општинске управе 

-   Секретар скупштине општине 

-   Помоћник председника општине 

-   Општински правобранилац 

 

 Право на коришћење мобилног телефона за службене потребе имају и руководиоци 

унутрашњих организационих јединица у општинској управи и сви запослени чија је 

природа посла таква да постоји потреба да је доступан грађанима, изабраним и 

постављеним лицима и другим сарадницима. 

 

Члан 4. 
 О праву на коришћење мобилног телефона за службене потребе одлучује начелник 

општинске управе за запослене, односно председник општине за функционере. 

 

Члан 5. 

 Мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе. 

 Корисници мобилног телефона за службене потребе имају обавезу да буду 

доступни за комуникацију у току радног времена, док корисници чија природа посла то 

налаже имају обавезу да буду доступни и ван радног времена. 

 

Члан 6. 

 Забрањено је давање другим лицима на коришћење и послугу мобилни телефон за 

службене потребе који је одређеном лицу додељен у складу са овим Правилником. 

 

Члан 7. 
 Износ месечног рачуна за коришћење мобилног телефона за службене потребе 

ограничава се на максималан износ до: 

-   5.000,00 динара за председника општине, заменика председника и председника 

скупштине општине. 

- 3.000,00 динара за начелника општинске управе, секретара скупштине општине, 

помоћника председника општине, заменика председника скупштине општине и 

општинског правобраниоца, 

-  1.500,00 динара за руководиоце унутрашњих организационих јединица, 

-     800,00 динара за остале запослене у општинској управи. 

 Наведени износ је без пореза на додату вредност. 
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 Члан 8. 

 Изузетно из оправданих разлога износ месечног рачуна за коришћење мобилног 

телефона за службене потребе одређеног лица може бити виши од месечног ограничења из 

претходног става. 

 Оправданост разлога цени и о плаћању већег износа месечног рачуна од прописаног 

одлучује начелник општинске управе за запослене, односно председник општине за 

функционере. 

Члан 9. 
 Корисницима службеног мобилног телефона који на службеном путу користе и 

плаћају услугу паркирања возила путем СМС поруке, трошкови паркирања се признају 

преко дозвољеног месечног рачуна-лимита за коришћење службеног мобилног телефона 

на терет буџетских средстава. 

 Да би плаћени трошкови паркирања били признати неопходно је да се исти 

евидентирају у путном налогу приликом чега се уписује број службеног мобилног 

телефона и електронски број паркинг карте. Копија путног налога се прилаже Одељењу за 

буџет, привреду и финансије. 

Члан 10. 
 Корисник мобилног телефона за службене потребе је дужан да без одлагања врати 

или плати утврђену вредност мобилног телефона престанком правног основа по коме му је 

додељен на коришћење. 

Члан 11. 
 Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник мобилног 

телефона је дужан да без одлагања писаним путем пријави начелнику општинске управе. 

 Мобилни телефон за службене потребе може се заменити само у случају 

немогућности поправке истог. 

Члан 12. 

 Нестанак мобилног телефона или квар на телефону корисник мобилног телефона је 

дужан да без одлагања писаним путем пријави начелнику општинске управе. 

Члан 13. 

 Приликом преузимања мобилног телефона и СИМ картице корисник, уз реверс да 

је добио на коришћење  мобилни телефон и СИМ картицу  за службене потребе, има 

обавезу да потпише и изјаву о обустављању дела плате на име измирења вредности. 

 Корисник који није у радном односу у органима општине Лапово, је дужан да 

потпише изјаву којом се саглашава (обавезује) да износ који прелази дозвољени месечни 

износ рачуна за службени мобилни телефон уплати налогом за уплату у корист  рачуна 

буџета општине Лапово у року од три дана од дана обавештења о насталом прекорачењу.  

 Oбрасци изјаве су саставни део овог Правилника. 

 Одељење за буџет, привреду и финансије врши обрачун трошкова и поступа у 

случају прекорачења дозвољеног месечног износа.  

 

Члан 14. 
 Евиденцију о мобилним телефонима за службене потребе у складу са овим 

Правилником води запослени кога одреди начелник општинске управе. 

 

Члан 15. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину 

употребе и коришћењу службених мобилних телефона ( „Службени гласник општине 

Лапово“број 11/18 ) . 

 

Члан 16. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

Мирела Раденковић,ср. 
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--ЗАПОСЛЕНИ, ПОСТАВЉЕНИ, ИЗАБРАНИ 

 

 

 

 На основу права и обавеза утврђених Правилником о праву на коришћење и начин 

коришћења мобилних телефона за службене потребе у органима општине Лапово, бр. 

______________ од ___________2020. године дајем следећу  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 Ја ___________________________________________, корисник мобилног телефона 

за службене потребе, марке_____________________________ 

,IMEI______________________  и СИМ картице број________________________, сагласан-

а сам да ми се од плате обустави износ који прелази дозвољени месечни износ рачуна за 

мобилни телефон за службене потребе и да ми се од плате за нестали мобилни телефон 

обустави износ његове тржишне вредности у време нестанка.  

 

 

 

У _________________                                                     Потпис корисника                 

             мобилног 

телефона  
датум__________________ 

______________________  

           Бр.л.к. 

 ______________________ 

--УГОВОРЦИ 

 

 На основу права и обавеза утврђених Правилником о праву на коришћење и начин 

коришћења мобилних телефона за службене потребе у органима општине Лапово, бр. 

______________ од ___________2020. године дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 Ја ___________________________________________, корисник мобилног телефона 

за службене потребе, марке  _____________________________ 

,IMEI______________________  и СИМ картице број________________________, сагласан 

сам да износ прекорачења дозвољеног износа месечног рачуна за службени мобилни 

телефон /картицу уплатим налогом за уплату у корист рачуна буџета Општине Лапово у 

року од три дана од дана обавештења о насталом прекорачењу, као и да у случају нестанка 

службеног мобилног телефона, у остављеном року извршим надокнаду по тржишној 

вредности у време нестанка службеног мобилног телефона. 

 

У _________________                                                      Потпис корисника                   

                                                                       мобилног телефона  
датум__________________ 

______________________  

           Бр.л.к. 

 ______________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-170/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 54. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници, одржаној дана  16. новембра 

2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора о заједничком опремању 

грађевинског земљишта  између Општине Лапово и ЛИДЛ СРБИЈА КД , који је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Бобан Миличић, да у име Општине Лапово 

закључи Уговор  из члана 1. ове Одлуке . 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука Скупштине општине 

Лапово број 020-107/20-I-04 од 21. септембра 2020. године. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 54. Статута општине 

Лапово, којим је прописано да Председник општине, између осталих надлежности, 

представља и заступа Општину, и да у име Општине закључује уговоре на основу 

овлашћења и закона, статута и одлука Скупштине општине. 

 Разлог доношења ове Одлуке је регулисање међусобних права и обавеза између 

Општине Лапово и компаније ЛИДЛ СРБИЈА КД у вези са заједничким опремањем 

грађевинског земљишта у Радној зони 2. 

 Разлог ступања на снагу ове Одлуке, наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине Лапово", налази се у потреби омогућавања компанији 

ЛИДЛ СРБИЈА КД да у што краћем року поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе 

како би отпочела са радовима на изградњи логистичко-дистрибутивног центра и јавне 

саобраћајнице са пратећом инфраструктуром. 

 На основу наведеног доноси се Одлука као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК 

 

   Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-171/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

  

  

 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13, 

105/14,  104/16 - други закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл.гласник РС” бр. 16/2018 ) и члана 54. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници, одржаној дана  16. 

новембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора о закупу  између Општине 

Лапово и Миљковог манастира, који је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Бобан Миличић, да у име Општине 

Лапово закључи  Уговор  из члана 1. ове Одлуке . 

 

Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 54. Статута општине 

Лапово, којим је прописано да Председник општине, између осталих надлежности, 

представља и заступа Општину, и да у име Општине закључује уговоре на основу 

овлашћења и закона, статута и одлука Скупштине општине. 

 Чланом 34. Закона о јавној својини  и чланом 6. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда је прописано да ствари у 

јавној својини се могу дати у закуп непосредном погодбом у случајевима утврђеним 

законом и овом уредбом. 

 Разлог доношења ове Одлуке је потреба закупа наведене парцеле ради спровођења 

истражних радњи у циљу изградње система за водоснабдевање грађана Лапова. 

 На основу наведеног доноси се Одлука као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК 

   Мирела Раденковић,ср. 
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136. 

 

 

 

      ПРЕДЛОГ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-172/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 247. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 

32. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 15. став 1,  члана 37. тачка 9) Статута 

општине Лапово ("Сл. гласник општине Лапово", бр. 2/19), Скупштина општине Лапово на 

седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Колективног уговора код послодавца 

ЈКСП „Морава“ Лапово  између Општине Лапово и ЈКСП „Морава“ Лапово, који је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине  Бобан Миличић, да у име Општине 

Лапово закључи  Колективни уговор  из члана 1. ове Одлуке . 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 247. Закона о раду  којим 

је прописано да колективни уговор код послодавца за јавна предузећа, друштва капитала 

чији је оснивач јавно предузеће и јавне службе закључују оснивач, односно орган који он 

овласти, репрезентативни синдикат код послодавца и послодавац , као и да у име 

послодавца колективни уговор потписује лице овлашћено за заступање послодавца. 

 Чланом 32. тачка 8) Закона о локалној самоуправи и  чланом 15. став 1. Статута 

општине Лапово је прописано да Скупштина општине за остваривање својих права и 

дужности и за задовољавање потреба свог становништва оснива службе, јавна предузећа, 

установе и друге организације које врше јавну службу, утврђене статутом општине и врши 

надзор над њиховим радом. 

 Чланом 37. тачка 9) Статута општине Лапово прописано  је  да Скупштина општине 

оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од  општег интереса у 

складу са законом и статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне 

акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса. 

 Разлог за ступање на снагу ове Одлуке наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Лапово“ налази се у потреби што хитнијег усклађивања и 
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уређења појединих одредби Посебног колективног уговора са гранским колективним 

уговором. 

 На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИЦА  

Мирела Раденковић,ср. 

137. 

 

 

 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-173/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 38. Статута општине Лапово ( „Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19 ) и чланова 131. и 132. Пословника о раду СО Лапово ( „Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 5/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 

16.новембра 2020. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 

 НЕ УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОРАВА“ ЛАПОВО. 

 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

Образложење 
 Правни основ за доношење ове Одлуке је садржан у одредбама члана 38. Статута 

општине Лапово и члана 131. став 1. Пословника о раду СО Лапово којима је прописано да 

Скупштина општине Лапово одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

одборника и да Одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико Законом 

или Статутом није другачије одређено. 

 Одредбама члана 132. Пословника о раду СО Лапово је прописано да је гласање на 

седници скупштине јавно, да се одборници изјашњавају гласањем „ЗА“ предлог, 

„ПРОТИВ“ предлога или се уздржавају од гласања. Гласање се врши дизањем руку или 

прозивком. За одборнике који се нису изјаснили констатује се да нису гласали. 

 Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, 

разматрала је Предлог Решења о именовању директора ЈКСП „Морава“ Лапово и исти није 

усвојила из разлога што је, од укупно пристуних 13 одборника : ЗА усвајање предлога 

Решења гласао 1 одборник СО Лапово, ПРОТИВ није гласао ниједан одборник, 

УЗДРЖАНИХ није било, а 12 одборника није гласало. 

 На основу свега изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-175/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

   
              На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/19 и 6/20), 

члана 37. тачка 65. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 

2/19) и члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени гласник 

Републике Србије“ број 72/2018), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 16. 

новембра 2020. године, донела је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

    Именује се Општински савет родитеља општине Лапово за школску 2020/2021. годину 

за следеће установе 

 ОШ „Светозар Марковић“ Лапово,  

 Средњу школу Лапово,  

 Установа за децу предшколског узраста „Наша Младост“ Лапово. 

 

Члан 2. 

   Општински савет родитеља чине: 

 

- Јована Анђелковић, из Лапова, ул. Кнеза Милосава бр. 47, представник родитеља ОШ 

„Светозар Марковић“ Лапово, 

- Милица Голубовић, из Лапова, ул. Војводе Радомира Путника бр.8, заменик 

представника родитеља ОШ „Светозар Марковић“ Лапово. 

 

- Слађана Александровић из Лапова, ул. Његошева 42/18, представник родитеља Средње 

школе Лапово,  

- Наташа Павловић из Великог Орашја, ул. Шумадијска број 30, заменик представника 

родитеља Средње школе Лапово, 

 

- Маријана Голубовић, ул. Патријарха Димитрија бр. 28 из Лапова, представник 

родитеља Установе за децу  предшколског узраста „Наша Младост“ Лапово. 

- Мирјана Илић, ул. Косовских јунака бр. 20, заменик представника родитеља Установе 

за децу предшколског узраста „Наша Младост“ Лапово. 

 

Члан 3. 
          Задатак Општинског савета родитеља је да: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 
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2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 

остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији 

општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са 

питањима из њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 

општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 

здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

 

Члан 4. 

 Општински савет о свом раду сачињава полугодишњи извештај  и доставља га 

установaма за које је тај Општински савет именован и Скупштини општине. 

 

Члан 5. 

  Именованим члановима и заменицима чланова мандат  у Општинском савету 

родитеља престаје крајем школске 2020/2021. године. 

  

Члан 6. 
               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине  Лапово“. 

Образложење: 

 

        Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 121. Закона о основама 

система образовања  васпитања  и члану 3. Правилника о Општинском савету родитеља 

којим је прописано да скупштина  општине сваке године именује чланове општинског 

савета. Општински савет родитеља чине представници савета родитеља свих установа са 

подручја општине. 

         Правилником о Општинском савету родитеља прописани су услови у вези начина 

рада општинског савета родитеља који се односе на оснивање, састав, избор и дужину 

мандата чланова, сарадњу са другим органима и начин рада.  

         Савет родитеља сваке васпитно-образовне и образовно-васпитне установе која има 

седиште на територији јединице локалне самоуправе предлаже свог представника и 

његовог заменика за Општински савет у року од 15 дана од дана именовања чланова савета 

родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће радне, односно школске 

године. 

        Савет родитеља установе овај предлог доставља директору установе, који о томе 

доноси одлуку коју  доставља скупштини општине. Скупштина општине у року од 15 дана 

од дана пријема одлуке именује чланове Општинског савета. Општински савет на првој 

седници бира председника и заменика председника. Одсек за заједничке и скупштинске 

послове општинске управе општине Лапово обавља административно-техничке послове 

потребне за рад Општинског савета, а средства потребна за обављање послова Општинског 

савета (канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету општине. 

         Директори  образовно-васпитних установа са  подручја општине Лапово доставили су 

одлуке о именовању представника родитеља и њихових заменика у Општински савет 

родитеља за школску 2020/2021. годину, па се на основу истих доноси решење као у 

диспозитиву. 

 ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-176/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 
 

 На основу члана 37. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 

2/19) и чланова 4. и 6. Одлуке о установљењу признања и награда општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/2013), Скупштина Општине Лапово на седници одржаној дана 16. 

новембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за обележавање празника и доделу признања и награда у саставу:  

 
1. МАРКО ВЕЉКОВИЋ –Председник Комисије  

2. МИЛАН КРСТИЋ - члан  

3. ДАНИЈЕЛА ВУЛИЋЕВИЋ – члан  

4. МИЛИЦА СТАНКОВИЋ – члан  

5. ИВАНА АНДРЕЈЕВИЋ – члан  

6. МАЈА МАРКОВИЋ  – члан  

7. СРЂАН ГОЛУБОВИЋ - члан  

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да прикупља предлоге установа, предузећа, организација, појединаца 

за доделу признања, да распише конкурс преко средстава јавног информисања о додели признања, 

да утврди коначан предлог одлуке о додели признања и награда, да утврди форму и садржај 

писменог признања, води посебну евиденцију о додели признања и да донесе свој Правилник о 

раду. 

 

Члан 3. 

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

Лапово“.  

 

Члан 4. 
 Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о именовању Комисије за 

обележавање празника и доделу признања и награда Скупштине општине Лапово  („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 5/18 и 3/19) 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 37. Статута општине Лапово и 

члановима 4. и 6. Одлуке о установљењу признања и награда општине Лапово којима је прописано 

да се Комисија за обележавање празника и доделу признања и награда састоји од 7 чланова које 

именује Скупштина општине, да Комисија на основу прикупљених предлога и увида у постигнуте 

резултате, утврћује коначан предлог одлуке о додели признања и награда и исти подноси 

Општинском већу на одлучивање. 

 На основу свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-177/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

бр. 15/2016 и 88/2019.), a у складу са чланом 27. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКСП 

„Морава“ Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/13)  и  члана 37  став 1. 

тачка 11. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 2020. године, донела 

је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО 

 

 

Члан 1. 
 За председника Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово, на период до истека 

мандата овог органа управљања одређеног Решењем СО Лапово број: 020-129/20-I-04 од 

21.09.2020. године ( „Службени гласник општине Лапово“ број 15/20), ИМЕНУЈЕ СЕ 

Милан Хршум, из Лапова, Михајла Пупина бр. 13. 

 

     Члан 2.   
 Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“.                                                   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан  је у члану 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима којим је прописано да председника надзорног одбора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице 

локалне самоуправе, на период од четири године. 

Чланом 37. став 1. тачка 11. Статута општине Лапово предвиђено је да Скупштина 

општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа чији 

је оснивач. 

Из наведених разлога донето је Решење као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

 

Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-178/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 На основу члана 115. став 1, члана 116. и члана 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 

и 6/2020 ),  и члана 37. тачка 12. Статута општине Лапово („Службени гласник  општине 

Лапово“ бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 16. новембра 

2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 

ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  „НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО  

 

Члан 1. 

 РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору Установе за децу предшколског 

узраста „Наша младост“ Лапово, именована из реда запослених: 

 

-  НАДИЦА МИЛЕТИЋ,  из Лапова, ул. Краља Петра I 17/9 

Члан 2. 

 За члана Управног одбора Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ 

Лапово из реда запослених, ИМЕНУЈЕ СЕ: 

 

- БИЉАНА МУЈКОВИЋ  из Лапова,  ул. Кнеза Милосава Лаповца бр.41. 

Члан 3. 
 Мандат новоименованог члана траје до истека мандата овог органа управљања 

одређеног Решењем СО Лапово број: 020-131/20-I-04 од 21.09.2020. године 

          Члан 4.  
Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања и члану 37. став 1. тачка 12. Статута општине Лапово којима је прописано 

да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе 

Чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да ће 

скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове на 

лични захтев члана. 

Надица Милетић, именована из реда запослених за члана Управног одбора Установе за 

децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово Решењем СО Лапово број 020-131/20-I-04 од 

21.09.2020. године („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 15/20), поднела је оставку, стога је 

од стране овлашћених предлагача за члана Управног одбора из реда запослених предложена 

Биљана Мујковић. 

На основу свега наведеног, а на предлог овлашћених предлагача, донето је Решење као у 

диспозитиву. 

         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                               Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-179/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије '', број 129/07,84/13-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 34. став 

2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр и 6/2020), члана 

32. став 1. тачка 3. Статута КТЦ „Стефан Немања“ Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“ број 15/19)  и члана 37. став 1. тачка 12. Статута Општине Лапово („Службени 

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

дана 16. новембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово 

 

Члан 1. 

  РАЗРЕШАВА СЕ Дејана Банковић, дипломирани музички педагог из Лапова, 

функције директора Културно-туристичког центра „Стефан Немања“Лапово. 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења, садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи , члана 34. став 2. Закона о култури и члана 37. тачка 12. 

Статута општине Лапово,  којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе 

именује и разрешава директоре установа чији је оснивач, у складу са законом. 

 Разлог за разрешење директорке КТЦ „Стефан Немања“ Лапово налази се у члану 

32. Статута КТЦ „Стефан Немања“ Лапово којим је прописано да дужност директора 

престаје разрешењем од стране оснивача, односно пре истека мандата ако нестручним, 

неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује 

или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду 

установе.  

 Одборничка група „Коалиција : Александар Вучић- За нашу децу.“ је поднела 

Предлог за разрешење директора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово наводећи да директорка 

КТЦ „Стефан Немања“ Лапово, Дејана Банковић, није испунила очекивања, односно 

својим радом током досадашњег вршења функције није унапредила рад КТЦ-а у складу са 

циљевима  и задацима прописаним Статутом који се огледају у стварању могућности за 

интензиван и усклађен културни развој, подстицање културног и уметничког стваралаштва 

у општини Лапово, подстицању стручних и научних истраживања у култури, стварању 

услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва и другим 

пословима из области културе, образовања, туризма у циљу сопствене промоције и 

пропаганде Општине Лапово, и да се њеним даљим вршењем функције директора установе 

не би унапредио културно-туристички развој општине, односно могу настати веће сметње 

у раду установе. 

 На основу свега наведеног, а на предлог овлашћених предлагача, доноси се Решење 

као у диспозитиву.  
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 Поука о правном леку: Против овог решења допуштена је тужба Вишем суду у 

Крагујевцу у року од 60 дана од дана пријема овог Решења. 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-180/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“', број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018), члана 37. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка и 6/2020), 

члана 37. став 1. тачка 12. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19) и члана 30. Статута КТЦ „Стефан Немања“ Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр.15/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 

16.новембра 2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Андрејевић, мастер графичног дизајна из Лапова, за вршиоца 

дужности директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово, најдуже до годину дана, односно до 

именовања директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово у складу са Законом о култури , 

почев од 17. новембра 2020. године. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи, члана 37. Закона о култури и члана 37. тачка 12. Статута 

Општине Лапово, којима је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе именује 

и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.      

 Чланом 37. Закона о култури прописано је да оснивач може именовати вршиоца 

дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када 

директору престане дужност пре истека мандата. 

 Одлуком СО Лапово број 020-179/20-I-04 од 16. новембра 2020. године директору 

КТЦ „Стефан Немања“ Лапово, Дејани Банковић, је престао мандат. 

 На основу наведеног, а на предлог овлашћених предлагача, донето је Решење као у 

диспозитиву.  

ПРЕДСЕДНИЦА 

Мирела Раденковић,ср. 

144. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-181/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

  

 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10- Одлука УС, 54/11, 12/2020 

и 68/2020) и члана 179. тачка 2. и члан 180. став 2. и 3. Пословника о раду Скупштине 

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

Лапово,на седници одржаној данa 16.новембра 2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 

 I   Утврђује се да је одборници Скупштине општине Лапово, Ивани Андрејевић, 

изабраној са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, престао мандат, 

због поднете усмене оставке. 

 

 

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

Лапово“. 

 

        

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

дана доношења. 

                                                                                                                                                 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборници Скупштине 

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана  46. став 1. тачка 

1. и став 2. и 3.  Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10-

Одлука УС и 54/11), члана 179. тачка 2. и члан 180. став 2. и 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19) којима је 

прописано да одборнику престаје мандат подношењем усмене оставке на самој седници и 

да после подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој 

седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

Одборница Скупштине општине Лапово, Ивана Андрејевић, поднела је усмену 

оставку на седници СО одржаној дана 16. новембра 2020. године.  

На основу наведеног, Скупштина општине Лапово, донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

                          ПРЕДСЕДНИЦА 

       Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-182/20-I-04 

Датум: 16.11.2020.године 

ЛАПОВО 

 

 

На основу члана 13. и чл.14. ст.1 и 4. Закона о локалним изборима („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана чл. 37. став 1. тачка 14. Статута Општине Лапово ( „Службени гласник 

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

16.новембра 2020. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО БРОЈ 020-117/20-I-04 од 21. септембра 2020. године 

 

Члан 1. 

 У Решењу СО Лапово број 020-117/20-I-04 од 21. септембра 2020. године 

(„Службени гласник општине Лапово“ број 15/20) врше се следеће измене : 

 

 У члану 1. став 5. тачка 2) подтачка 1. мења се и гласи : 

 „За члана Општинске изборне комисије именује се 

- Марко Голубовић ( „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“), ул.  Војводе 

Радомира Путника број 8, Лапово“ 

 

 У члану 1. став 5. тачка 3) подтачка 2. мења се и гласи :  

„За заменика члана Општинске изборне комисије, именује се 

 - Драган Станојевић ( „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“),  ул. 

Карађорђева број. 2, Лапово “. 

            Члан 3. 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду, у року од 24 часа од 

дана доношења овог Решења.                                                                           

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном  доношења и објавиће се у "Службеном  гласнику  

општине Лапово". 

     ПРЕДСЕДНИК 

   Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-150/20-III-04 

Датум: 09.11.2020.године 

ЛАПОВО 

                   

    На основу чланова 7. и 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 

73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13,142/14,68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19), члана 58. Статута општине Лапово („Сл.гласник 

општине Лапово“ бр. 2/19) и чланова 2. и 17. Одлуке о општинском већу („Сл.гласник 

општине Лапово“ бр. 10/19) Општинско веће општине Лапово,  на седници одржаној дана                                                    

09.11.2020. године доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за период 

јануар – септембар 2020. године,  као у тексту који чини саставни део овог Решења. 

 

Члан 2. 

Решење са Извештајем објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

Члан 3. 

Решење доставити Скупштини општине Лапово и Одељењу за буџет, привреду и 

финансије. 

 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                            

                                                                                                               

                                                                                                                 Бобан Миличић,ср. 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 
 
I Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из рани-
јих година – према економској класификацији и изворима финансирања за период 01.01.-
30.09.2020. 
 

Рд. 
бр. 

Екон. 
клас. 

Опис Планирано Остварење 
01.01.-30.09. 

Структ.  у 
% 

1 2 3 4 5 6 

  711000 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

100,996,459 59,366,374 58.78 

1 711110 Порез на зараде  77,000,000 52,828,099 68.61 

2 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 13,996,459 4,047,680 28.92 

3 711190 Порез на друге приходе 10,000,000 2,490,595 24.91 

  713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 56,847,617 40,773,944 71.72 

4 713120 Порез на имовину (правна и физичка лица) 46,847,617 29,107,114 62.13 

5 713310 Порез на наслеђе и поклоне 1,000,000 793,504 79.35 
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6 713400 Порез на капиталне трансакције 9,000,000 10,873,326 120.81 

  714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 18,000,000 7,320,139 40.67 

7 714400 Порези на појединачне услуге 500,000 466,560 93.31 

8 714510 Порези на моторна возила  4,000,000 2,725,693 68.14 

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

3,535,069 117.84 

10 714550 Боравишне таксе 500,000 117,200 23.44 

11 714560 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 10,000,000 

475,616 4.76 

  716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 10,000,000 4,638,074 46.38 

12 716110 Комунална такса на фирму  10,000,000 4,638,074 46.38 

  733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 83,512,000 55,420,019 66.36 

13 733000 Трансфери од других нивоа власти 83,512,000 55,420,019 66.36 

  741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 1,400,000 4,026,246 287.59 

14 741150 Камате на средства буџета општине 1,000,000 15,767 1.58 

15 741530 
Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 400,000 

4,010,479 1,002.62 

  742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 15,000,000 4,415,975 29.44 

16 742150 Приходи од продаје добара и услуга 7,000,000 2,810,064 40.14 

17 742250 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 5,000,000 1,550,911 31.02 

18 742250 Општинске административне таксе 3,000,000 55,000 1.83 

  743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,000,000 1,527,436 50.91 

19 743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,000,000 1,527,436 50.91 

  745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7,527,376 3,668,052 48.73 

20 745150 Остали приходи 7,527,376 3,668,052 48.73 

УКУПНИ ПРИХОДИ 296,283,452 181,156,259 61.14 

    ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 299,541 0 0.00 

21 321310 Вишак прихода из предходне године 299,541 0 0.00 

УКУПНИ ПРИХОДИ + ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 296,582,993 181,156,259 61.08 

22 811150 Приход од продаје непокр. у корист нивоа општине   109,002   

      УКУПНИ ПРИХОДИ 296,582,993 181,265,261 61.12 

 
II) Укупно планирани и извршени расходи и издаци – по изворима финансирања и по намена-
ма, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења за период 01.01.-
30.09.2020. 
 

Функц. 
класиф. 

Позиц
ија 

Екон. 
класи
фик. 

Опис 
Средства из 

буџета 01 

Средства из 
буџета Реп. 

07 

Извршење 
01.01.-30.09. 

Стр. 
 у % 

Раздео 1                   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Функц. клас.     111     Извршни и законодавни органи 

Програм           2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

Активност        0001    Функционисање Скупштине 

111 1/0 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,340,400   1,089,780 46.56 

111 2/0 
412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 418,934   181,448 

43.31 

111 3/0 415 Накнаде трошкова за запослене 150,000   100,958 67.31 

111 4/0 421 Стални трошкови 2,300,000   1,688,653 73.42 

111 5/0 422 Трошкови путовања 300,000   0 0.00 

111 6/0 423 Услуге по уговору  3,350,000   1,602,596 47.84 

111 7/0 465 Остале текуће дотације и трансфери 0   0 0.00 

111 8/0 481 Финансирање политичких странака 217,190   200,785 92.45 

Укупно за активност  0001             Функционисање Скупштине 9,076,524   4,864,221 53.59 

  

Укупно за функц.клас.      111       Извршни и законодавни 
органи 

9,076,524   4,864,221 53.59 

  

Укупно за раздео                1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 9,076,524   4,864,221 53.59 
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Раздео 2                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Функц. клас.     111     Извршни и законодавни органи 

Програм           2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

Активност        0002    Функционисање извршних органа 

111 9/0 411 Плате, додаци и накнаде запослених  3,085,804   2,086,313 67.61 

111 10/0 
412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 532,343   347,185 

65.22 

111 11/0 421 Стални трошкови 0   0 0.00 

111 12/0 422 Трошкови путовања 300,000   0 0.00 

111 13/0 423 Услуге по уговору  400,000   164,085 41.02 

111 14/0 426 Материјал 0   0 0.00 

111 15/0 465 Остале текуће дотације и трансфери 0   0 0.00 

Укупно за активност         0002      Функционисање извршних 
органа 

4,318,147   2,597,583 60.16 

  

Укупно за функц.клас.      111       Извршни и законодавни 
органи 

4,318,147   2,597,583 60.16 

  

Укупно за раздео                2         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4,318,147   2,597,583 60.16 

  

Раздео 3                 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Функц. клас.     111     Извршни и законодавни органи 

Програм           0602    ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

Активност         0009   Текућа буџетска резерва 

111 16/0 499 Средства резерве 3,282,774       

Укупно за активност        0009       Текућа буџетска резерва 3,282,774       

  

Активност         0010   Стална буџетска резерва 

111 17/0 499 Средства резерве 500,000       

Укупно за активност        0010       Стална буџетска резерва 500,000       

  

Програм           2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

Активност        0002    Функционисање извршних органа 

111 18/0 423 Услуге по уговору - општинско веће 1,800,000   914,151 50.79 

Укупно за активност  0002  Функционисање извршних органа 1,800,000   914,151 50.79 

  

Укупно за функц.клас.      111       Извршни и законодавни 
органи 

5,582,774   914,151   

  

Укупно за раздео                3         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 5,582,774   914,151   

  

Раздео 4                 ОПШТИНСКА УПРАВА 

  

Функц.клас.      070     Социјална заштита угроженом становништву некласификована на другом месту 

Програм            0901   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

  

Активност          0001    Једнократне помоћи и други облици помоћи 

070 19/0 
463 

Трансфери осталим нивоима власти - 
ЦСР 1,900,000   1,134,467 

59.71 

070 20/0 
472 

Трошкови путовања и смештаја  деце 
ометене у развоју 1,700,000   786,181 

46.25 

070 21/0 
472 

Субвенционисање вантелесне 
оплодње 1,000,000   0 

0.00 
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070 22/0 472 Социјална заштита - проширена права 1,100,000 8,730,000 2,048,555 20.84 

070 23/0 472 Дечја заштита 2,000,000   1,030,521 51.53 

Укупно за активност  0001             Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 7,700,000 8,730,000 4,999,724 

30.43 

  

Активност         0005                       Подршка реализацији програма Црвеног крста 

070 24/0 481 Дотације невладиним организацијама 2,920,000   1,762,737 60.37 

Укупно за активност  0005             Подршка реализацији 
програма Црвеног крста 

2,920,000   1,762,737 60.37 

  

Укупно за функц.клас.     070        Соц.зашт. угроженом 
стан.неклас. на другом месту 

10,620,000 8,730,000 6,762,460 34.95 

  

Функц.клас.       130      Опште услуге 

Програм            0602     ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

Активност         0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

130 25/0 411 Плате, додаци и накнаде запослених  21,691,603   14,145,520 65.21 

130 
26/0 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 3,882,773   2,357,657 

60.72 

130 27/0 413 Накнаде у натури 150,000   0 0.00 

130 28/0 414 Социјална давања запосленима 469,362   316,472 67.43 

130 29/0 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000   169,439 16.94 

130 
30/0 416 

Награде запосл. и остали посебни 
расходи 

180,000   64,198 35.67 

130 31/0 421 Стални трошкови 6,350,000   3,270,487 51.50 

130 32/0 422 Трошкови путовања 400,000   24,830 6.21 

130 33/0 423 Услуге по уговору 16,000,000   12,315,112 76.97 

130 34/0 424 Специјализоване услуге 2,600,000   742,769 28.57 

130 35/0 425 Текуће поправке и одржавање 1,100,000   430,438 39.13 

130 36/0 426 Материјал 3,000,000   2,350,429 78.35 

130 37/0 451 Програм реализовања пројеката   3,000,000 3,709,000 410,801 6.12 

130 38/0 465 Остале текуће дотације и трансфери 0   0 0.00 

130 39/0 472 Накнада за соц. зашт. из буџета - стип. 3,110,000   2,675,630 86.03 

130 40/0 481 Текуће дотације црквама 1,300,000   0 0.00 

130 41/0 
481 

Текуће дотације невладиним 
организацијама 1,000,000   248,000 

24.80 

130 42/0 482 Порези, обавезне таксе и казне 200,000   22,438 11.22 

130 43/0 483 Новчане казне и пенали по реш. судова 1,500,000   1,068,010 71.20 

130 44/0 511 Зграде и грађевински објекти 6,419,400 18,318,000 20,996,863 84.88 

130 45/0 512 Машине и опрема 2,000,000   111,150 5.56 

130 46/0 515 Нематеријална имовина 200,000   16,500 8.25 

130 47/0 541 Куповина земљишта 5,000,000   3,557,889 71.16 

Укупно за активност  0001    Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина   

80,553,138 22,027,000 65,294,633 63.65 

  

Програм            1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  

Активност         0001    Подршка локалним спортским организ, удруж. и савезима 

130 48/0 481 Дотације невладиним организацијама 3,800,000   1,716,000 45.16 

Укупно за активност      0001 Подршка локалним спортским 
организ, удруж. и савезима 

3,800,000   1,716,000 45.16 

  

Укупно за функц.клас.        130     Опште услуге 84,353,138 22,027,000 67,010,633 62.99 

  

Функц.клас.      170     Сервисирање јавног дуга 

Програм            0602     ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 



16.11.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 69 

 
  

Активност         0003   Сервисирање јавног дуга 

170 49/0 441 Отплата домаћих камата 1,000,000   199,883 19.99 

170 50/0 
611 

Отплата главнице домаћим 
кредиторима 4,000,000   3,000,000 

75.00 

Укупно за активност  0003             Сервисирање јавног дуга  5,000,000   3,199,883 64.00 

  

Укупно за функц.клас.       170      Трансакције јавног дуга  5,000,000   3,199,883 64.00 

  

Функц.клас.      421     Пољопривреда 

Програм            0101   ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  

Активност         0002   Мере подршке руралном развоју 

421 51/0 451 Субвенције пољопривредницима 2,500,000   0 0.00 

Укупно за активност  0002             Мере подршке руралном 
развоју  2,500,000   0 0.00 

  

Укупно за функц.клас.      421       Пољопривреда   2,500,000   0 0.00 

  

Функц.клас.       500    Заштита животне средине 

Програм            0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

Активност         0001    Управљање заштитом животне средине 

500 52/0 421 Стални трошкови 13,000,000   9,380,923 72.16 

500 53/0 423 Услуге по уговору 300,000   0 0.00 

500 54/0 424 Специјализоване услуге 2,000,000   659,130 32.96 

500 55/0 426 Материјал 500,000   0 0.00 

Укупно за активност   0001            Управљање заштитом 
животне средине 

15,800,000   10,040,053 
63.54 

  

Укупно за функц.клас.      500       Заштита животне средине   15,800,000   10,040,053 63.54 

  

Функц.клас.      620    Развој заједнице 

Програм           1101    СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  

Активност        0003    Управљање грађевинским земљиштем 

620 56/0 421 Стални трошкови 2,000,000   1,299,480 64.97 

620 57/0 423 Услуге по уговору 0   0 0.00 

620 58/0 424 Специјализоване услуге 4,000,000   3,676,494 91.91 

620 59/0 425 Текуће поправке и одржавање 7,400,000   7,046,391 95.22 

620 60/0 426 Материјал 900,000   988,710 109.86 

620 61/0 511 Зграде и грађевински објекти 700,000   419,631 59.95 

Укупно за активност  0003             Управљање грађевинским 
земљиштем   15,000,000   13,430,706 89.54 

  

Програм           1102    КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

Активност         0008   Управљање и снабдевање водом за пиће 

620 62/0 421 Стални трошкови 16,400,000   13,039,550 79.51 

620 63/0 423 Услуге по уговору 0   0 0.00 

620 64/0 424 Специјализоване услуге 0   0 0.00 

620 65/0 425 Текуће поправке и одржавање 6,000,000   2,528,499 42.14 

620 66/0 426 Материјал 1,000,000   368,813 36.88 

620 67/0 451 Субвенције 2,100,000   907,355 43.21 

Укупно за активност  0008             Управљање и снабдевање 
водом за пиће   25,500,000   16,844,216 66.06 

  

Укупно за функц.клас.      620       Развој заједнице   40,500,000   30,274,922 74.75 
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Функц.клас.      700    Здравство 

Програм            1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Активност         0001   Функционисање установа примарне здравствене заштите 

700 
68/0 464 

Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 10,308,000   5,555,271 

53.89 

Укупно за активност  0001   Функционисање установа 
примарне здравствене заштите    

10,308,000   5,555,271 53.89 

  

Укупно за функц.клас.     700        Здравство    10,308,000   5,555,271 53.89 

  

Функц.клас.     912     Основно образовање 

Програм          2002     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

  

Активност         0001   Функционисање основних школа 

912 69/0 463 Трансфери осталим нивоима власти 15,250,000   5,684,102 37.27 

Укупно за активност  0001  Функционисање основних школа 15,250,000   5,684,102 37.27 

  

Укупно за функц.клас.     912        Основно образовање 15,250,000   5,684,102 37.27 

  

Функц.клас.       920    Средње образовање 

Програм            2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

        

Активност         0001   Функционисање средњих школа 

920 70/0 463 Трансфери осталим нивоима власти 6,210,000   3,204,421 51.60 

Укупно за активност  0001  Функционисање средњих школа 6,210,000   3,204,421 51.60 

  

Укупно за функц.клас.     920        Средње образовање 6,210,000   3,204,421 51.60 

  

Глава                4.01    Установе културе - КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

Функц.клас.      820     Услуге културе 

Програм           1201    РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

        

Активност        0001    Функционисање локалних установа културе 

820 71/0 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,885,989   1,864,622 64.61 

820 72/0 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 516,590   310,979 60.20 

820 73/0 413 Накнаде у натури 6,000   5,946 99.10 

820 74/0 414 Социјална давања запосленима 280,864   240,864 85.76 

820 75/0 415 Накнаде трошкова за запослене 0   0 0.00 

820 76/0 416 
Награде запосл. и остали посебни 
расходи 0   0 0.00 

820 77/0 421 Стални трошкови 1,120,000   511,375 45.66 

820 78/0 422 Трошкови путовања 425,000   131,646 30.98 

820 79/0 423 Услуге по уговору 1,651,900   317,832 19.24 

820 80/0 424 Специјализоване услуге 420,000   80,000 19.05 

820 81/0 425 Текуће поправке и одржавање 400,000   212,458 53.11 

820 82/0 426 Материјал 420,000   143,111 34.07 

820 83/0 465 Остале текуће дотације и трансфери 0   0 0.00 

820 84/0 511 Зграде и грађевински објекти 550,000   229,800 41.78 

820 85/0 512 Машине и опрема 450,000   0 0.00 

Укупно за активност  0001  Функционисање локалних 
установа културе 9,126,343   4,048,633 44.36 

  

Укупно за функц.клас.     820        Установе културе 9,126,343   4,048,633 44.36 

  

Укупно за главу 4.01  Установе културе - КУЛТУРНО 
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 9,126,343   4,048,633 44.36 
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Глава                4.02    Установе културе - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

Функц.клас.      820     Услуге културе 

Програм           1201    РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  

Активност        0001    Функционисање локалних установа културе 

820 86/0 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4,514,244   2,967,889 65.74 

820 87/0 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 813,099   494,414 60.81 

820 88/0 413 Накнаде у натури 0   0 0.00 

820 89/0 414 Социјална давања запосленима 0   0 0.00 

820 90/0 415 Накнаде трошкова за запослене 263,000   146,206 55.59 

820 91/0 416 
Награде запосл. и остали посебни 
расходи 0   0 0.00 

820 92/0 421 Стални трошкови 350,000   212,487 60.71 

820 93/0 422 Трошкови путовања 50,000   4,108 8.22 

820 94/0 423 Услуге по уговору 400,000   94,274 23.57 

820 95/0 424 Специјализоване услуге 20,000   0 0.00 

820 96/0 425 Текуће поправке и одржавање 150,000   41,830 27.89 

820 97/0 426 Материјал 250,000   119,888 47.96 

820 98/0 465 Остале текуће дотације и трансфери 0   0 0.00 

820 99/0 511 Зграде и грађевински објекти 0   0 0.00 

820 100/0 512 Машине и опрема 150,000   0 0.00 

820 101/0 515 Средства за набавку књига 250,000   23,488 9.40 

Укупно за активност  0001  Функц. локалних установа културе 7,210,343   4,104,585 56.93 

  

Укупно за функц.клас.     820        Установе културе 7,210,343   4,104,585 56.93 

  

Укупно за главу 4.02  Установе културе - НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА 

7,210,343   4,104,585 
56.93 

  

Глава                4.03    УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Функц.клас.      911     Предшколско образовање 

Програм           2001    ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  

Активност         0001   Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  

911 102/0 411 Плате, додаци и накнаде запослених  24,097,659   16,526,282 68.58 

911 103/0 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 4,313,565   2,753,904 63.84 

911 104/0 413 Накнаде у натури 100,000   25,716 25.72 

911 105/0 414 Социјална давања запосленима 450,000   148,320 32.96 

911 106/0 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000   60,632 60.63 

911 107/0 416 
Награде запосл. и остали посебни 
расходи 190,000   0 0.00 

911 108/0 421 Стални трошкови 2,760,000   1,732,355 62.77 

911 109/0 422 Трошкови путовања 80,000   4,290 5.36 

911 110/0 423 Услуге по уговору 1,079,500   588,121 54.48 

911 111/0 424 Специјализоване услуге 450,000   311,560 69.24 

911 112/0 425 Текуће поправке и одржавање 570,000   89,681 15.73 

911 113/0 426 Материјал 3,655,000   1,342,076 36.72 

911 114/0 465 Остале текуће дотације и трансфери 0   0 0.00 

911 115/0 482 Порези, обавезне таксе и казне 40,000   6,715 16.79 

911 116/0 483 Новчане казне и пенали по реш. судова 450,000   363,935 80.87 

911 117/0 511 Зграде и грађевински објекти 285,000   0 0.00 

911 118/0 512 Машине и опрема 1,350,000   5,445 0.40 

Укупно за активност  0001 Функц.и остваривање предшк. 
васпитања и образовања  39,970,724   23,959,034 59.94 
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Укупно за функц.клас.     911        Предшколско образовање 39,970,724   23,959,034 59.94 

  

Укупно за главу                4.03       УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ОБРАЗОВАЊА 

39,970,724   23,959,034 
59.94 

  

Укупно за главу                4           ОПШТИНСКА УПРАВА 246,848,548 30,757,000 163,843,996 59.02 

  

СВЕГА РАСХОДИ 265,825,993 30,757,000 172,219,951 58.07 

 
 
III) Укупно планирани и извршени расходи и издаци – по изворима финансирања и по наме-
нама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења 
 

Ред.број 
Екон.       
клас. 

Назив конта План за 2020. 

Извршење 

01.01.-30.09.
 

Структура 
у % 

1 2 3 4 5 6 

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 58,615,699 38,680,407 65.99 

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,477,304 6,445,589 61.52 

3 413 Накнаде у натури 256,000 31,662 12.37 

4 414 Социјална давања запосленима 1,200,226 705,656 58.79 

5 415 Накнаде трошкова за запослене 1,513,000 477,235 31.54 

6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 370,000 64,198 17.35 

УКУПНО 410 72,432,229 46,404,746 64.07 

7 421 Стални трошкови 44,280,000 31,135,311 70.31 

8 422 Трошкови путовања 3,455,000 164,874 4.77 

9 423 Услуге по уговору 24,981,400 15,996,172 64.03 

10 424 Специјализоване услуге 9,490,000 5,469,953 57.64 

11 425 Текуће поправке и одржавање 15,620,000 10,349,297 66.26 

12 426 Материјал 9,725,000 5,313,026 54.63 

УКУПНО 420 107,551,400 68,428,633 63.62 

13 441 Отплатa домаћих камата 1,000,000 199,883 19.99 

УКУПНО 440 1,000,000 199,883 19.99 

14 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 11,309,000 1,318,156 11.66 

УКУПНО 450 11,309,000 1,318,156 11.66 

15 463 Трансфери осталим нивоима власти 23,160,000 10,022,989 43.28 

16 464 Трансфери осталим нивоима власти 10,308,000 5,555,271 53.89 

17 465 Остале текуће дотације и трансфери 0 0 0.00 

УКУПНО 460 33,468,000 15,578,260 46.55 

18 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 15,940,000 6,540,887 41.03 

УКУПНО 470 15,940,000 6,540,887 41.03 

19 481 Дотације невладиним организацијама 9,237,190 3,927,521 42.52 

20 482 Порези, обавезне таксе и казне 240,000 29,153 12.15 

21 483 Новчане казне и пенали 1,950,000 1,431,945 73.43 

УКУПНО 480 11,427,190 5,388,619 47.16 

22 499 Резерва (стална и текућа) 3,782,774 0 0.00 

УКУПНО 499 3,782,774 0 0.00 

23 511 Зграде грађевински објекти 26,272,400 21,646,294 82.39 

24 512 Машине и опрема 3,950,000 116,595 2.95 

25 515 Нематеријална имовина 450,000 39,988 8.89 

УКУПНО 510 30,672,400 21,802,877 71.08 

26 541 Земљиште 5,000,000 3,557,889 71.16 

УКУПНО 540 5,000,000 3,557,889 71.16 

27 611 Отплате главница домаћим кредиторима 4,000,000 3,000,000 75.00 

УКУПНО 610 4,000,000 3,000,000 75.00 

СВЕГА 296,582,993 172,219,951 58.07 
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IV) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења 

Опис 
Планирано 
I – IX 2020. 

Остварено 
30.09.2020. 

Структура 
у % 

 2 3 4 

Програм  1101    СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

15,000,000 13,430,706 89.54 

 
      Образложење прекорачења:  

- Прекорачење постоји због радова у летњем периоду, сређивање пољских путева, крпљење 
ударних рупа, кошење путних појасева и осталих јавних зелених површина, сузбијање 
комараца....  

 
V) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и 
капитала и извршеним отплатама дугова 
       У периоду 01.01.2020. – 30.09.2020. године општина Лапово није примила ниједну донацију.  

  
 

Извештај о кредитном задужењу и отплати 
Општина Лапово је узела кредит код "Banka Intesa“ - Београд, у износу 20.000.000,00 динара (прва 
транша 12.000.000 са каматом од 6,52 %, друга тарнша 8.000.000 са каматом 7,13 %) и роком 
отплате 60 месеци.  
 
 
 
 
Стање кредитне задужености општине Лапово на дан 30.09.2020. године је: 

 
VI) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 

- Средства из текуће буџетске резерве: 
-  

Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу 3.500.000,00 динара. 
 

Р. број Опис Износ % 

1. КТЦ „Стефан Немања“ 47.864,00 1,37 

2. Општинска управа 50.000,00 1,43 

Свега искоришћена текућа буџетска резерва 97.864,00 2,80 

Неискоришћена текућа буџетска резерва 3.402.136,00 97.20 

 
- Средстава из сталне буџетске резерве: 

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу 500.000,00 динара и нису коришћена. 
 
VII) Извештај о коришћењу средстава капиталне пројекте 
Опредељена средства за финансирање капиталних пројеката искоришћена су у износу од 
2,912,296 динара за куповину земљишта за фабрику за пречишћавање отпадних вода.  
 

Ек. 
клас. 

Р. бр. Опис 2020 
Извршење 

01.01.-30.09. 
Структура у 

% 

1 2 3 4 5 6 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511   Зграде и грађевински објекти       

  

1 

Фабрика за пречишћавање отпадних 
вода I фаза (откуп земљишта, израда 
планске и пројектно-техничке 
документације) 

      

Датум 
задужења 

Кредитор Вал. 
Уговорен 

износ 
кредита 

Отплаћен 
износ 

Неотплаћен 
износ 

Кам. 
стопа 

Намена 
кредита 

16.08.2016. Banka Intesa РСД 12.000.000,00 9.800.000,00 2.200.000,00 6,52 Aсф. улица 

31.11.2016. Banka Intesa РСД 8.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 7,13 Aсф. улица 

Свега 20.000.000,00 15.800.000,00 4.200.000,00   



16.11.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 74 

 

    
Година почетка финансирања 
пројекта: 2020 

      

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2021 

      

    Укупна вредност пројекта:  25,000,000     

    Извори финансирања:       

    ● из текућих прихода буџета 5,000,000 2,912,296 58.25 

    ● из кредита 0 0   

    ● из буџета Републике Србије 10,000,000 0   

    ● из донација       

 
Број: 400-18-2/19-03 

 
Одељење за буџет, привреду и финансије  

 
                                                                                                                          Начелник одељења 

                                                                                                                        Иван Гајић,ср.                                                                                        

 

  


