
                                                                                                                                                          
 
       На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15 и 
99/16), и чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 129/07 и 83/14 - др. 
закон) и  чл. 30. тачка 2. Статута Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 
бр: 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
25.01.2018.  године, донела је: 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ 

I  ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

            У члану 2. Одлуке, – Вишак прихода из претходне године, редни број 21, економска 
класификација 321310, износ од «5.000.000» динара, замењује се износом «37.260.130» 
динара. 
       Износ свега Пренесени вишак прихода, износ од «5.000.000» динара, замењује се 
износом «37.260.130» динара.    

Члан 2. 
       У члану 2. Одлуке, УКУПНИ ПРИХОДИ + ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА, износ 
«238,647,087» динара, замењује се износом «270,907,217» динара. 

II  ПОСЕБНИ ДЕО          
Члан 3. 

          У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.01 - Општинска управа, 
програм 0602, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001, функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функционална калсификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 511000, позиција 41/0, Зграде и грађевински објекти, 
износ «5.500.000» динара, замењује се износом «21.038.630» динара. 
          Укупно за функционалну класификацију 130 – опште услуге износ «50.179.047» 
динара, замењује се износом «65.717.677» динара. 

Члан 4. 
          У члану 3. Одлуке, раздео 3. Програм 2002, Програм 9 – Основно образовање и 
васпитање, ПА 0001 – Функционисање основних школа, Функциона класификација 912 – 
Основно образовање, позиција 56/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти, износ «10.250.000» динара, замењује се износом «16.950.000» динара. 
      Укупно за функционалну класификацију 912 – Основно образовање и васпитање  
износ «10.250.000» динара, замењује се износом «16.950.000» динара. 

Члан 5. 
          У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.01 - Општинска управа, 
програм 1101, програм 1 – Становање, урбанизам  и просторно планирање, ПА 0003, 
управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 620 – комунална 
делатност,  

- економска класификација 425, позиција 61/0 – Текуће поправке и оджавање, износ 
«7.300.000» динара, замењује се износом «11.300.000» динара, 

- економска класификација 511, позиција 63/0 – Зграде и грађевински објекти, износ 
«8.300.000» динара, замењује се износом «12.300.000» динара. 

          Укупно за функционалну класификацију 620 – комунална делатност, износ 
«27.320.000» динара, замењује се износом «35.320.000» динара. 

Члан 6. 
          У члану 3. Одлуке, раздео 3. Глава 3.02 – Предшколско образовање, програм 2001, 
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001, Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања, Функционална класификација 911 –  



Предшколско образовање, позиција 74/0, економска класификација 425 – Текуће поправке 
и оджавање, износ «204.000» динара, замењује се износом «1.225.500» динара, 
          Укупно за функционалну класификацију 911 –Предшколско образовање, износ 
«34.907.232» динара, замењује се износом «35.928.732» динара. 

Члан 7. 
          Укупно за главу 3.01 – Општинска управа, износ «123.658.530» динара, замењује се 
износом «153.897.160» динара. 

Члан 8. 
          У члану 3. Одлуке, раздео 4 Комунална делатност, Глава 4.01 – Комунална 
делатност, Програм 1102, Програм 2 – Комунална делатност, ПА 0008 – Управљање и 
снабдевање водом за пиће, Функциона класификација 620 – Комунална делатност, 
позиција 116/0, економска класификација 451 – Субвенције, износ «2.500.000» динара, 
замењује се износом «8.500.000» динара. 
      Укупно за функционалну класификацију 620 – Комунална делатност, износ 
«25.000.000» динара, замењује се износом «31.000.000» динара. 

Члан 9. 
           УКУПНИ РАСХОДИ, износ « 233.647,087» динара, замењује се износом 
«270.907,217» динара.           

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Лапово”. 

Скупштина општине Лапово 
 Број: 400-1/18-I-04 
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