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36. 
        На основу чл.100. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник  РС“ бр. 
35/2004, 36/2009, 36/2009 ,72/2009 – др.закон 43/2011 –Одлука УС и 14/16 ) чл. 12. т. 4. и 11. 
и чл. 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 
03/13 и 17/17)  чл. 3. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине у општини Лапово („Службени гласник општине Лапово,“број 2/10), Општинско 
веће општине Лапово, на седници одржаној  дана 26.02.2018. године, донело је  

 ПРОГРАМ 
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Овим Програмом утврђује се расподела прихода и намена коришћења  средстава у области 
заштите, унапређења и очувања животне средине. 

Члан 2. 
У циљу  унапређења и очувања животне средине општина Лапово ће учествовати као 
суфинансијер на пројектима из области заштите животне средине  у сарадњи са 
Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине а средства из овог 
Програма користиће се за: 

  1.Суфинансирање пројеката из области заштите животне средине - 
планирана                средства у износу од 3.000.000,00 динара. 

2. Планирана је израда пројеката и извођење радова на згради општине који ће смањити  
губитак топлотне енергије  и допринети повећању енергетске ефикасности , износ од  
1.500.000,00 динара 

3. Планирана је акција на уништавању крпеља , комараца, глодара и амброзије , износ од  
1.500.000,00 динара. 

4. Планирано је суфинансирање на замени азбестних водоводних цеви, износ од  
10.000.000,00 динара. 

5.Уређење јавних зелених површина Општине - планирана средства у износу од 500.000,00 
динара. 

Општина Лапово ће у циљу естетског уређења јавних зелених површина општине 
организовати следеће активности и то: 
- сређивање терена постојећих јавних зелених површина, и изградња нових  
- куповина садног материјала, 
- засад купљеног расада  

6. Планирана је набавке опреме за огранизовано управљање чврстим отпадом (набавка и 
уградња стубних металних канти, набавка мрежастих контејнера за пет амбалажу)  износ 
од 150.000,00  динара  



15.3.2018                                         "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   3   - страна 7  3

7. Планирана је замена азбеснтих и оловних цеви ( електроинсталација) из зграде општине, 
износ од  50.000,00 динара 

8. Планирано је уклањање радиоактивних громобрана, износ од  50.000,00 динара. 

9. Планирано је финансирања програма и пројеката праћења стања животне средине 
(мониторинг) на територији општине Лапово са посебним акцентом на мерење квалитета 
ваздуха износ од 1.000.000,00 динара. 

10. Планира се издвајање средстава за образовне активности и јачање свести о потреби 
заштите животне средине, износ од  250.000,00 динара . 

11. Планирано је уклањање „дивљих депонија“ и превенција настанка таквих депонија - 
планирана средства у износу од   1.000.000,00.динара. 

12. Израда пројектне документације и/или реализација пројекта везано за стару депонију ,, 
Којанићко језеро”  у износу од 10.000.000,00 динара. 

13. Планирано је   чишћења корита  ,, Казанског и Липарског потока”  од комуналног 
отпада(пластичног,металног и сл), шибља и растиња, а у износу од  1.000.000,00 динара. 

          За спровођење радова из тачке 4,5.,,11. и 13. задужује се ЈКСП“Морава“Лапово. 

Члан 3. 
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од прилива средстава 
прикупљених у складу са наменским, уступљеним средствима а по Закону о заштити 
животне средине. 

Члан  4. 
Реализација програма и надзора над извршавањем уговорених обавеза спроводиће 
Општинска управа општине Лапово,Одељење за привреду, финансије и заједничке 
послове. 

Члан.5. 
Програм објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“, по добијању сагласности од 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине . 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-26/18-III-04 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Бобан Миличић ,ср. 
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