
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XIII       БРОЈ   2   ЛАПОВО,    22. МАРТ  2013.  год. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

       

5. 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 93/12) и члана 30. став 1. т.2. Статута општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 8/12 и 13/12) Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 15.03.2013. године,  донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ЕКСТЕРНОЈ  РЕВИЗИЈИ  ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета Општине Лапово за 2012. годину (у даљем тексту: екстерна ревизија). 
  

Члан 2. 
 Екстерну ревизију из члана 1. ове Одлуке обавиће лице које испуњава 
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане 
Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“,бр. 46/2006 и 
111/2009). 
 

Члан 3. 
 Избор лица из члана 2. ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012). 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се Председник општине Лапово да са лицем из члана 3. ове 
Одлуке закључи уговор о регулисању међусобних односа у вези са обављањем 
послова ревизије Завршног рачуна буџета општине Лапово за 2012. годину. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“, а примењиваће се по добијању сагласности Државне 
ревизорске институције. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-20/13-I-04 

                                                                                                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                  

Дејан Којанић,с.р. 
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` 6. 

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

Лапово“, бр.8/12 и 13/12), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 15.03. 2013. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о процени тржишне вредности капитала ЈКСП „Морава“ 

Лапово на дан 01.03.2013. године, ради усклађивања аката предузећа са Законом о јавним 

предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 119/12 од 17.12.2012. год.), као у материјалу. 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-22/13-I-04                                                                   

                                                                 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       Дејан Којанић,с.р.                                                                   

 7. 

 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 

129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 

број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 

број 88/11), као и члана 30. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово 

број 8/12), на седници Скупштине општине Лапово,  која је одржана дана  13.03. 2013. 

године донета је следећа : 

 О  Д  Л  У  К  А 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  ,,МОРАВА“ ЛАПОВО 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 

 У циљу усклађивања оснивачког акта – Јавног комуналног стамбеног предузећа  

ЈКСП ,,Морава”Лапово, ставља се ван снаге Одлука о организовању Јавног комуналног 

стамбеног предузећа ,,Морава”Лапово (,,Службени гласник општине Лапово”, број 5/93) , 

уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. I-82-00 од 

15.11.2005.године, и доноси се нови оснивачки акт. 

Циљ оснивања јавног предузећа 

Члан 2. 

Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће 

крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и 

отпадних вода, оснива се Јавно комунално стамбено предузеће „Морава“ (у даљем тексту: 

ЈКСП ,,Морава”). 

Циљеви оснивања 

Члан 3. 

 ЈКСП,,Морава” оснива се и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за 

пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од 

општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.  
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Предмет одлуке 

Члан 4. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и ЈКСП ,,Морава” у обављању делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште ЈКСП ,,Морава” 

 -  претежна делатност ЈКСП ,,Морава”; 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКСП,,Морава”  и ЈКСП ,,Морава” 

према оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања ЈКСП ,,Морава” 

 -  заступање ЈКСП,,Морава”; 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

 -  органи ЈКСП ,,Морава”. 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у 

својину ЈКСП ,,Морава” у складу са законом; 

 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 

ЈКСП ,,Морава”. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног предузећа 

Члан 5. 

 Оснивач ЈКСП ,,Морава” је: 

 Општина Лапово, улица Његошева број 18, матични број 07703805. 

 Права оснивача остварује Скупштина општине Лапово. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 6. 

 ЈКСП ,,Морава” има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

 ЈКСП ,,Морава” у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа 

у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 7. 

 ЈКСП ,,Морава” за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе ЈКСП,,Морава”, осим у случајевима прописаним 

законом. 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 8. 

 ЈКСП,,Морава”заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 
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Члан 9. 

 ЈКСП,,Морава”послује под следећим пословним именом : Јавно комунално 

стамбено предузеће за снабдевање водом за пиће и пружање услуга пречишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода „Морава”. 

 Скраћено пословно име је ЈКСП „Морава“.  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКСП,,Морава”, уз 

сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

Члан 10. 

 Седиште ЈКСП,,Морава” је у Лапову, улица Ратника солунског фронта  бб. 

 О промени седишта ЈКСП,,Морава” одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 11. 

 ЈКСП,,Морава” поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 

језику и ћириличним писмом. 

 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног 

комуналног стамбеног предузећа ,,Морава”. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног 

комуналног стамбеног предузећа ,,Морава” и место за датум и број. 

 ЈКСП,,Морава” има свој знак који садржи назив и седиште ЈКСП,,Морава”, а који 

ће бити дефинисан Статутом  ЈКСП,,Морава”. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 12. 

 ЈКСП,,Морава” се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом 

одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 13. 

 ЈКСП,,Морава” послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора ЈКСП,,Морава”, уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

Члан 14. 

 Претежна делатност ЈКСП,,Морава”је: 

-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне делатности, ЈКСП,,Морава” обавља и друге делатности, 

као што су: 

            -     37.00   Уклањање отпадних вода 

            -     38.32   Поновна употреба разврстаних материјала 

 -     39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

 -     42.21   Изградња цевовода 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 

- 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   

                  система 

- 70.10   Управљање економским субјектом 

- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 
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- 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 

- 71.20   Техничко испитивање и анализе 

-     46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 

-     46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 

-     49.41   Друмски превоз терета 

-     52.10   Складиштење 

-     81.30   Услуге уређења и одржавања околине 

-     81.22    Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

-     96.09    Остале непоменуте личне услужне делатности 

-     68.20   Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина 

-     45.11   Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима 

-     43.99   Остали непоменути специјални грађевински поступци 

-     96.03   Погребне и сродне делатности 

-     42.11   Изградња путева 

-     38.11    Сакупљање отпада који није опасан 

-     08.12   Експлоатација шљунка, песка, глине и  

-     42.99   Изградња осталих неспоменутих грађевина    

   ЈКСП,,Морава” може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

 О промени делатности ЈКСП,,Морава”, као и о обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, 

у складу са законом. 

Оснивање зависних друштава 

Члан 15. 

 ЈКСП,,Морава” може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности 

из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 ЈКСП,,Морава” према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 

обавезе и одговорности које има општина Лапово, као оснивач према ЈКСП,,Морава”.   

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Лапово. 

 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал 

Члан 16. 

 Основни уплаћени и уписани новчани капитал ЈКСП,,Морава” износи 10.000,00 

РСД. 

Имовина јавног предузећа 

Члан 17. 

 Имовину ЈКСП,,Морава” чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 

пренета у својину ЈКСП,,Морава”, укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини општине  Лапово. 

 ЈКСП,,Морава” може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе ЈКСП,,Морава” са једне и општине Лапово, као оснивача, са друге 

стране.  

Укупан износ неновчаног капитала , према процени овлашћених ревизора износи 

199.361.309.50 РСД. 

Члан 18. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈКСП,,Морава”, у складу са 

законом и актима Скупштине општине Лапово. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у 

ЈКСП,,Морава” , као и права по основу тих удела. 
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 Капитал у ЈКСП,,Морава” подељен на уделе уписује се у регистар. 

  

Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 

 О повећању или смањењу основног капитала ЈКСП,,Морава” одлучује Скупштина 

општине Лапово, као оснивач у складу са законом. 

  

Средства јавног предузећа 

Члан 20. 

 ЈКСП,,Морава”, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

– из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

Члан 21. 

 Добит ЈКСП,,Морава”, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и овом одлуком. 

Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКСП,,Морава” уређују се 

посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним 

законом којим је уређена комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 

2) начелом „загађивач плаћа“; 

3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом 

приступачности;начелом непостојања разлике у ценама између различитих 

категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима 

обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 23. 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 

делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

 3) добит вршиоца комуналне делатности. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

  

Усвајање захтева за измену цена  

Члан 24. 

 ЈКСП,,Морава” је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у 

свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
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 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију 

за обрачунавање цена, ЈКСП,,Морава” може током пословне године да поднесе оснивачу 

детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 

изменама годишњег програма пословања.   

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају  

Скупштини општине Лапово.  

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 

             Унапређење рада и развоја ЈКСП,,Морава” заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика 

и развој ЈКСП,,Морава”, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за 

њихово извршавање. 

 Планови и програми рада ЈКСП,,Морава” морају се заснивати на законима којима 

се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ЈКСП,,Морава”, Стратегији 

управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије. 

 

Планови и програми 

Члан 26. 

 Планови и програми ЈКСП,,Морава”су: 

 – план и програм развоја Јавног предузећа, 

 – финансијски планови и 

 – други планови и програми, 

 Планови и програми ЈКСП,,Морава” достављају се Скупштини 0пштине Лапово 

најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине Лапово. 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан 27. 

 По основу учешћа у основном капиталу ЈКСП,,Морава”, општина Лапово, као 

оснивач има следећа права: 

 - право управљања ЈКСП,,Морава” на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

 -  друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 28. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈКСП,,Морава” основано, 

Скупштина општине Лапово даје сагласност на: 

 -   Статут ЈКСП,,Морава”; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса; 

 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета 

у својину ЈКСП,,Морава”, веће вредности, која је у непосредној функији обављања 

делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 



22.03.2013.  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2  - страна 8 

 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу 

са законом и овим уговором. 

Члан 29. 

 Скупштина општине Лапово даје сагласност на: 

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 30. 

 ЈКСП,,Морава” је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 31. 

 ЈКСП,,Морава”је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 32. 

 У случају поремећаја у пословању ЈКСП,,Морава”, Скупштина општине предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима,   

 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 33. 

 У случају поремећаја у пословању ЈКСП,,Морава”, Скупштина општине Лапово 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним условима 

Члан 34. 

 ЈКСП,,Морава” послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 35. 

 У обављању своје претежне делатности, ЈКСП,,Морава” своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 
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градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и 

квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине  Лапово. 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана  ЈКСП,,Морава” 

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

Члан 36. 

 Добит ЈКСП,,Морава”, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном 

одлуком Скупштине општине Лапово. 

 Пословни резултат ЈКСП,,Морава” утврђује се у временским периодима, на начин и 

по поступку утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 

општине Лапово. 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

Члан 37. 

 Управљање у ЈКСП,,Морава” је организовано као једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) директор 

 

1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 

Члан 38. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине 

Лапово, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним 

законом. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку 

који је утврђен Статутом ЈКСП ,,Морава”. 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 39. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

 -  да је пунолетно и пословно способно; 

 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; 

 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса 

за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 

 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; 

 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 40. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 
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 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који 

су именовани, уколико: 

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша 

кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на 

који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 41. 

 Надзорни одбор: 

 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 

реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

 4) надзире рад дирекитора: 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања 

сагласности; 

 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  

законом, статутом и одлуком оснивача; 

 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 

 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 

 

Накнада за рад 

Члан 42. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о 

степену реализације програма пословања ЈКСП,,Морава” . 

 

2) Директор  

Члан 43. 

 Директора предузећа именује Скупштина општине Лапово на период од четири 

године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона 

о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 
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 Директор ЈКСП,,Морава” заснива радни однос на одређено време.  

 

Надлежности директора 

Члан 44. 

 Директор  ЈКСП,,Морава”: 

 1) представља и заступа предузећа; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање предузећа; 

 4) одговара за законитост рада предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

 6) предлаже финансијске извештаје; 

 7) извршава одлуке надзорног одбора; 

 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 45. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 

 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Лапово. 

 

Мандат директора 

Члан 46. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Разрешење директора 

Члан 47. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Члан 48. 

 Скупштина општине Лапово може разрешити директора под условима предвиђеним 

законом. 

Суспензија директора 

Члан 49. 

 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине Лапово доноси 

решење о суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 50. 

 Скупштина општине Лапово именује вршиоца дужности директора у следећим 

случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, 

због подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Лапово може донети 

одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 
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IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 

Поремећаји у пословању 

Члан 51. 

 У случају поремећаја у пословању ЈКСП ,,Морава”, Скупштина општине Лапово, 

може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано 

функционисање ЈКСП,,Морава” и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

– ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини. 

 

Остваривање права на штрајк 

Члан 52. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих 

професионалних и екомских интереса по основу рада. 

 У ЈКСП,,Морава” право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом оснивача. 

 У случају штрајка радника  ЈКСП ,,Морава”, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег интереса. 

 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Лапово, у 

складу са законом. 

 

Унутрашња организација 

Члан 53. 

 Статутом, општим актима и другим актима ЈКСП ,,Морава” ближе се уређују 

унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 

рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

Радни односи 

Члан 54. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором  ЈКСП,,Морава”у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор ЈКСП,,Морава” мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 55. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима   ЈКСП,,Морава”или уговором о раду. 

  

Заштита животне средине 

Члан 56. 

  ЈКСП,,Морава”је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
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 Статутом ЈКСП,,Морава” детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите 

животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите 

животне средине. 

Јавност рада предузећа 

Члан 57. 

 Рад  ЈКСП,,Морава” је јаван. 

 За јавност рада ЈКСП,,Морава” одговоран је директор. 

 

Доступност информација 

Члан 58. 

 Доступност информација од јавног значаја  ЈКСП,,Морава” врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

Пословна тајна 

Члан 59. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора ЈКСП,,Морава” чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 

 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

Члан 60. 

 Општи акти ЈКСП,,Морава”  су Статут и други општи акти утврђени законом. 

 Статут је основни општи акт ЈКСП,,Морава”. 

 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом 

ЈКСП,,Морава”. 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима  ЈКСП,,Морава”. 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 61. 

 ЈКСП,,Морава”је дужна да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

 Остала општа акта надлежни органи ЈКСП,,Морава” су дужни да ускладе у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Статута  ЈКСП,,Морава”. 

 

Члан 62. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању (оснивању) 

ЈКСП,,Морава” број: 020-33/93-05 ,,Службени гласник општине Лапово” број 5/93.         

          Члан 63. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Лапово”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број : 020-23/13-I-04                                                                                                     

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Дејан Којанић,с.р. 
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 8. 

 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 

број 88/11), , као и члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, број 8/12), на седници Скупштине општине Лапово, која је одржана дана  15.03.. 

2013. године донета је  

 

 О  Д  Л  У  К  А 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШЕ, ИГРАДЊУ И ПУТЕВЕ  

„ НОВИ ВЕК“ ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 

 У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско 

земљиште, изградњу и путеве „Нови век“  Лапово, ставља се ван снаге Одлука о 

организовању Јавног предузећа за урганизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве 

„Нови век“ Лапово, број: 020-176/97-03 од 03.11. 1997. године  („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 8/97) уписано у Регистар Агенције за привредне регистре Решењем 

Агенције од 14.07.2005. године, и доноси се нови Оснивачки акт. 

Оснивање јавног предузећа 

Члан 2. 

Јавно предузеће је организовано за обављање стручних послова урбанистичког 

планирања, уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања путева, 

комуналних и јавних објеката. 

                                                   Предмет одлуке 

Члан 3. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног предузећа ''Нови век'' у обављању делатности од општег 

интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште Јавног предузећа ''Нови век“; 

 -  претежна делатност и остале делатности Јавног предузећа ''Нови век''; 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Нови век''  и 

Јавног предузећа ''Нови век'' према оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Нови век“ 

 -  заступање Јавног предузећа '''Нови век''; 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

 -  органи Јавног предузећа ''Нови век''. 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног предузећа ''Нови век'' у складу са законом; 

 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно 

предузеће ''Нови век''. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
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Оснивач јавног предузећа 

Члан 4. 

 Оснивач Јавног предузећа ''Нови век“ је: 

 Општина Лапово, улица  Његошева број 18, матични број Предузећа је 17187716. 

 Права оснивача остварује Скупштина општине Лапово. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' има статус правног лица, са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' у правном промету са трећим лицима има сва законска  

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Нови век'', осим у случајевима 

прописаним законом. 

 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 7. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 

 Пуно пословно име Предузећа је: Јавно предузеће за урбанизам, грађевинско 

земљиште, изградњу и путеве ''Нови век'' Лапово. 

 Скраћено пословно име је ЈП „Нови век“.  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа ''Нови век'', 

уз сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

Члан 9. 

 Седиште Јавног предузећа ''Нови век'' је у Лапову, улица  Његошева број 18. 

 О промени седишта Јавног предузећа ''Нови век'' одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 10. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на 

српском језику и ћириличним писмом. 

 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа 

''Нови век''. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног 

предузећа ''Нови век'' и место за датум и број. 

 Јавно предузеће има и свој Знак који садржи назив и седиште предузећа. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' се за обављање своје делатности од општег интереса, 

утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
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Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 12. 

 Јавно предузеће '' послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа ''Нови век“, уређује се унутрашња организација 

и систематизација послова. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

Члан 13. 

 Претежна делатност Јавног предузећа ''Нови век'' је: 

-    42.11 -  Изградња путева и аутопутева 

            Обухвата:  

- површинске радове на улицама, путевима, мостовима 

- асфалтирање путева 

- бојење и обележавање ознака на путевима 

- постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Нови век“ се бави и другим 

делатностима, као што су: 

41.10 - Разрада грађевинских пројеката 

 Обухвата: 

- разраду грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде обједињавањем 

финансијских, техничких и физичких срфедстава неопходних за реализацију 

грађевинских пројеката 

63.11 - Обрада података, хостинг и сл. 

            Обухвата:  

- активности обезбеђења инфраструктуре за хостинг, услуге обраде података и 

повезане акивности 

64.99 – Осале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских 

            фондова 

            Обухвата: 

- остале услуге финансијског посредовања, које се превенствено односе на друге 

видове финансирања, осим путем одобравања кредита 

68.10 – Куповина и продаја властитих некретнина 

             Обухвата: 

- куповину и продају властитих некретнина стамбених зграда и станова, 

- земљишта и парцелисање 

70.22 – Консултатске активности у вези са пословањем и осталим управљањем 

- Обухвата давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи пословним 

организацијама у вези са управљањем, као што су стратегије компанија и 

организационо планирање 

71.11 – Архитектонска делатност 

            Обухвата: 

- давање архитектонских савета који се односе на израду нацрта и планова 

пројеката, урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика 

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање 

           Обухвата: 

- консулстатске активности у вези са премеравањем граница и терена, пружање 

картографских информација 

52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају 

           Обухвата: 
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- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, 

мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта или гаража, 

паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица идр. 

   Јавно предузеће ''Нови век'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности 

које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове 

предвиђене законом. 

 О промени делатности Јавног предузећа ''Нови век'', као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 14. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање 

делатности из члана 13. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' према зависном друштву капитала из става 1. овог 

члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Лапово, као оснивач према 

Јавном предузећу ''Нови век''   

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Лапово. 

  

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал 

Члан 15. 

 Основни уписани новчани капитал Јавног предузећа ''Нови век'' износи 14.862,50 

RSD. 

Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 

Јавно предузеће ''Нови век'' нема неновчани капитал, тј. Имовину на коју би имао 

право коришћења.  

 Јавно предузеће ''Нови век'' може користити средства у јавној и другим облицима 

својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу 

међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Нови век'' са једне и општине, као 

оснивача, са друге стране.  

Члан 17. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Нови век'', у 

складу са законом и актима Скупштине општине Лапово. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном 

предузећу ''Нови век'', као и права по основу тих удела. 

 Капитал у Јавном предузећу ''Нови век'' подељен на уделе уписује се у регистар. 

  

Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Нови век“ одлучује 

Скупштина општине, као оснивач у складу са законом. 

  

Средства јавног предузећа 

Члан 19. 

 Јавно предузеће ''Нови век'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља 

средства из следећих извора: 

 - продајом  услуга 

- из кредита, 

- из донација и поклона, 

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије и 
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- из осталих извора, у складу са законом. 

 

                                                         Члан 20. 

Скупштина општине Лапово даје претходну сагласност на: 

1. Одлуку о кредитном задуживању Јавног предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација, којом се безбеђују средства за 

капиталне или текуће инвестиције; 

2. Уговоре о финансијском, односно оперативном лизингу; 

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лицима, којима се Јавно 

предузеће кредитно задужује, оптерећује имовина Јавног предузећа или користе 

друга средства обезбеђена потраживањима; 

4. Одлуку о покретању постука јавне набавке добара, услуга или радова, када су за 

јавну набавку предвиђена сопствена средства јавног предузећа; 

5. Даје сагласност на годишње, дугорочне и средњорочне програме и планове рада 

и развоја; 

6. Даје сагласност на финансијски план и завршни рачун јавног предузећа; 

7. Разматра и усваја извештај о извршењу програма и планова рада јавног 

предузећа; 

8. даје сагласност на Одлуку о расодели добити, односно начину покрића губитка 

јавног предузећа; 

9. даје сагласност на инвестиционе програме и програме инвестиционих улагања; 

10. врши надзор преко својих органа над радом јавног предузећа, у складу са 

Законом.     

 

Расподела добити 

Члан 21. 

 Добит Јавног предузећа ''Нови век'', утврђена у складу са законом, може се 

расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са 

законом, актима оснивача и овом одлуком. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 

 Елементи за образовање цена услуга Јавног предузећа ''Нови век'' уређују се 

посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

законом.  

Усвајање захтева за измену цена  

Члан 23. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' је обавезно да захтев за измену цена  услуга укључи у 

свој годишњи програм пословања. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију 

за обрачунавање цена, Јавно предузеће ''Нови век'' мора да током пословне године поднесе 

оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена услуга, заједно са изменама 

годишњег програма пословања.   

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају  

Скупштини општине Лапово на одлучивање.  

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 24. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Нови век'' заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика 

и развој Јавног предузећа ''Нови век'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 

мере за њихово извршавање. 
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 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Нови век'' морају се заснивати на 

законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно 

предузеће ''Нови век'',  

Планови и програми 

Члан 25. 

 Планови и програми Јавног предузећа ''Нови век'' су: 

 – Годишњи програм развоја Јавног предузећа „Нови век“ 

 – финансијски планови и 

 – други планови и програми, 

 Планови и програми Јавног предузећа ''Нови век'' достављају се Скупштини 

Oпштине  најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину. 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине Лапово. 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

Члан 26. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Нови век'', општина 

Лапово, као оснивач има следећа права: 

 - право управљања Јавним предузећем ''Нови век'' на начин утврђен Статутом 

Јавног предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

 -  друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 27. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Нови 

век'' основано, Скупштина општине даје сагласност на: 

 -   Статут Јавног предузећа ''Нови век''; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса; 

 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета 

у својину Јавног предузећа ''Нови век'', веће вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији, 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу 

са законом и овим уговором. 

Члан 28. 

 Скупштина општине даје сагласност на: 

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
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Члан 29. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је 

основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно 

пружање услуга крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 30. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' је дужно да предузима мере и активности за редовно 

одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за 

обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 

услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

Члан 31. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа 'Нови век“, Скупштина 

општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 

предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 32. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа „Нови век“, Скупштина 

општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 

предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним условима 

Члан 33. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 34. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће 'Нови век“ своје услуге 

може  пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се 

ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 

корисника са територије општине Лапово. 

 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће ''Нови век'' обавља у складу 

са посебно закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

Члан 35. 

 Добит Јавног предузећа ''Нови век'', утврђена у складу са законом, може се 

расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са 

законом и посебном одлуком Скупштине општине. 

 Пословни резултат Јавног предузећа ''Нови век'' утврђује се у временским 

периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 

општине Лапово. 
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VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

Члан 36. 

 Управљање у Јавном предузећу ''Нови век'' је организовано као једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) директор 

 

1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

Члан 37. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на 

период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по 

поступку који је утврђен Статутом Јавног предузећа ''Нови век''. 

  Надзорн одбор има три члана од та три члана оснивач једног именује за 

Председнка. 

  

Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 38. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

 -  да је пунолетно и пословно способно; 

 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; 

 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса 

за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 

 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; 

 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 39. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који 

су именовани, уколико: 

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа 

кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на 

који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 
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Надлежност Надзорног одбора 

Члан 40. 

 Надзорни одбор: 

 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 

реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

 4) надзире рад директора; 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања 

сагласности; 

 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  

законом, статутом и одлуком оснивача; 

 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 

 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 

 

Накнада за рад 

Члан 41. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о 

степену реализације програма пословања Јавног предузећа ''Нови век''. 

 

2) Директор 

 

Члан 42. 

 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 Директор Јавног предузећа „Нови век“ заснива радни однос на одређено време. 

 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона 

о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 

 

Надлежности директора 

Члан 43. 

 Директор Јавног предузећа ''Нови век'': 

 1) представља и заступа предузеће; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање предузећа; 

 4) одговара за законитост рада предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

 6) предлаже финансијске извештаје; 

 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 

 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 



22.03.2013.  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2  - страна 23 

 

Зарада директора 

Члан 44. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 

 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 

 

Мандат директора 

Члан 45. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

Разрешење директора 

Члан 46. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење.                                                                                                                                 

                                                                        Члан 47. 

 Скупштина општине  може разрешити директора под условима предвиђеним 

законом. 

Суспензија директора 

Члан 48. 

 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси 

решење о суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 49. 

 Скупштина општине  именује вршиоца дужности директора у следећим 

случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, 

због подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине  може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

 

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 

Поремећаји у пословању 

Члан 50. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Нови век'', Скупштина 

општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано 

функционисање Јавног предузећа 'Нови век“' и обављање делатности од општег интереса, 

а нарочито: 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

- ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

 

Остваривање права на штрајк 
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Члан 51. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих 

професионалних и екомских интереса по основу рада. 

 У Јавном предузећу ''Нови век'' право на штрајк запослени остварују у складу са 

законом, колективним уговором и посебним актом оснивача. 

 У случају штрајка радника  Јавног предузећа „Нови век“, мора се обезбедити 

минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. 

 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу 

са законом. 

Унутрашња организација 

Члан 52. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Нови век'' ближе се 

уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од 

значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 53. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа ''Нови век'' или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

Члан 54. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 

потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања 

штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове 

средине. 

 Статутом Јавног предузећа ''Нови век'' детаљније се утврђују активности предузећа 

ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 

област заштите животне средине. 

 

Јавност рада предузећа 

Члан 55. 

 Рад Јавног предузећа ''Нови век“ је јаван. 

 За јавност рада Јавног предузећа ''Нови век'' одговоран је директор. 

 

Доступност информација 

Члан 56. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Нови век'' врши у 

складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 

Пословна тајна 

Члан 57. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног предузећа ''Нови век'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу 

било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 

 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 

Члан 58. 

 Општи акти Јавног предузећа ''Нови век'' су Статут и други општи акти утврђени 

законом. 
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 Статут је основни општи акта Јавног предузећа ''Нови век''. 

 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа ''Нови век''. 

 Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 59. 

 Јавно предузеће ''Нови век'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 

30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа ''Нови век'', су дужни да 

ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа ''Нови век''. 

 

Члан 60. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о оснивању Јавног 

предузећа  за урбанизам, грађевинско земљише, изградњу и путеве општине Лапово број 

020-176/97-03 од 03.11.1997. године („Службени гласник оштине Лапово“, број 8/97) и 

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за  урбанизам, 

грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Нови век'' општине Лапово, број 020-47/11-I-04 

од 11.04. 2011. године („Службени гласник општине Лапово“, број 2/2011). 

                                                                     

                                                                    Члан 61. 

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

општине Лапово“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                       Број: 020-24/13-I-04     

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                          Дејан Којанић,с.р. 

 

 

 

9. 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. Гласник Републике 
Србије, број 62/06,65/08 и 41/09) и члана 30. Статута општине Лапово ( «Службени гласник 
општине Лапово» број 8/12 и 13/12), а уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 320-11-411/2013-14 од 12.02.2013. године, скупштина 
општине Лапово на седници одржаној дана 15.03.2013. године донела је  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лапово за 2013. 

годину 

 

ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног земљишта у катастарској општини по културама 
(општина Лапово има само једну КО) 

            

ред. бр. KO 

пољопривредно земљиште(ха) 

обрадиво пољопривредно земљиште(ха) 

пашњаци 
рибњаци, 
трстици и  

остало 
земљиште УКУПНО њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 
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 ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине у КО Лапово (општина Лапово 
има само једну КО) 
  

KO 
облик 

својине 

пољопривредно земљиште(ха) 

обрадиво пољопривредно земљиште(ха) 

пашњаци 

рибњаци, 
трстици и 
мочваре 

остало 
земљ. УКУПНО њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

ЛАПОВО 

приватна 
својина 3453.7244 0.0000 158.0743 254.4337 113.1021 3979.3345 21.6165 0.0000 40.4269 4041.3779 

државна 
својина РС 30.2250 0.0000 1.6363 0.3082 0.6040 32.7735 2.5159 0.0000 0.3971 35.6865 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина 22.2962 0.0000 0.0000 0.5820 0.3109 23.1891       23.1891 

задружна 
своијна           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина 37.9130 0.0000 0.0966 0.0000 0.8127 38.8223 1.9322 0.0000 0.5172 41.2717 
други 
облици 
својине 25.6263 0.0000 0.8127 0.1279 1.0975 27.6644 2.7862 0.0000 0.0260 30.4766 

УКУПНО   3569.7849   160.6199 255.4518 115.9272 4101.7838 28.8508   41.3672 4172.0018 

 

 

 

               ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини 

1. Лапово 3569.7849 0.0000 160.6198 255.4518 115.9272 4101.7837 28.8508 0.0000 41.3672 4172.0017 

УКУПНО   3569.7849   160.6198 255.4518 115.9272 4101.7837 28.8508   41.3672 4172.0017 

 
 
 
   

ТАБЕЛА 3. 

 
 
 
 
Површине пољопривредног земљишта по класама и културама  

          

пољопривредно земљиште у ха  

култура 

класа  

I II III IV V VI VII VIII  

њива 1008.6937 649.3031 1768.4679 116.0119 27.3083        

врт 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000        

воћњаци 20.2577 91.1365 47.7301 1.4955 0.0000        

виногради 0.2071 247.7258 7.5189 0.0000 0.0000        

ливаде 6.5463 6.5552 102.0420 0.7837 0.0000        

пашњаци 17.6892 3.9117 7.0178 0.2321 0.0000        

трстици-
мочваре 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000        

УКУПНО 1053.3940 998.6323 1932.7767 118.5232 27.3083 0.0000 0.0000 0.0000 4130.6345 
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назив корисника  адреса 
површина 

земљишта коју 
користи (ха) 

"ЕНЕРГОГАС" НОВИ БЕОГРАД, АУТОПУТ 11 0.1212 

"ЈУГОПЕТРОЛ" БЕОГРАД 0.0405 

"МАГНОХРОМ" ДП КРАЉЕВО КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА ББ 0.7156 

АД "МОРАВА ПРОМ" ЛАПОВО, ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 4 0.0182 

АД ГИК "1.МАЈ" ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 31 0.0621 

А.Д.  "АУТО КРАГУЈЕВАЦ" КРАГУЈЕВАЦ, КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН 40 0.0795 

ДП ПИК "ЛАПОВО" ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 25 16.2656 

ЈКСП "МОРАВА" ЛАПОВО, РАТ. СОЛУНСКОГ ФРОНТА ББ 1.3994 

Ј.П.   "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6 2.8562 

ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" КРАГУЈЕВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 102 2.0255 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТОЧИНА БАТОЧИНА 0.7105 

ОПШТИНА ЛАПОВО ЛАПОВО ЊЕГОШЕВА 18 0.2087 

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД, БРОДАРСКА 5 0.5467 

ОПШТИНСКИ ОДБОР "СУБНОР" БАТОЧИНА 0.0304 

О.Ш. "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ЛАПОВО 0.5998 

"ЦЕНТАР" ДОО КРАГУЈЕВАЦ, СЛОБОДЕ 7 0.0445 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА БЕОГРАД 0.2160 

УГОСТ. ПРЕДУЗЕЋЕ "КРАГУЈЕВАЦ" КРАГУЈЕВАЦ 0.0098 

ВОДОПР. ИНЖ. ОРГ. "МОРАВА" БЕОГРАД 0.2849 

Физичка лица  (укупно 48)   4.6655 

Закупци по програму 2012   4.7859 

укупно   35.6865 

   
 

 

 
 
                   ТАБЕЛА 8.  План прихода сопственог учешћа 

 

извор средстава  80 %(дин) 

Планирана средства од накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта у 2013.г. 200,000.00 

Средства планирана буџетом општине 1,000,000.00 

УКУПНО 1,200,000.00 
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             ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

        

намене улагања 

површина 
у hа, број 
узорака 

предрачунска 
вредност 
улагања 
(дин) 

конструкција финансирања 

 

 

сопствено учешће  други извори   

 (%) (дин)  (%) (дин)  

уређење атарских путева   1,500,000.00 80  1,200,000.00 20 300,000.00  

уређење и опремање противградне 
службе              

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА   1,500,000.00  80 1,200,000.00 20 300,000.00  

утврђивање постојања опасних и штетних 
материја у пољопривредно земљиште              

II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА   0.00   0.00   0.00  

студијско- истраживачки радови              

III СТУДИЈСКО-ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ 
КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ 
ЗЕМЉИШТА   0.00   0.00   0.00  

укупно(I+II+ III)   1,500,000.00 80 1,200,000.00 20 300,000.00  

 
          
 

                ТАБЕЛА 9б. Извештај о утрошеним средствима  у  2012. години 
           

предрачунска вредност улагања (дин) сопствено учешће други извори   

планирано 
Програмом 
2012 

предрачунска 
вредност по фактури 

планирано 
Програмом 2012 утрошено 

планирано 
Програмом 2012 утрошено 

у дин у % у дин у % у дин у % у дин у % 

2,500,000.00  1,361,000.00  1,361,000.00  2,000,000.00  80.00  1,361,000.00  68.05 500,000.00  20.00    0.00 

2,500,000.00 1,361,000.00 1,361,000.00 2,000,000.00   1,361,000.00   500,000.00   0.00   

 

 

 

 

ТАБЕЛА 15.  Преглед груписаних  надметања     

  

КО потес 
број јавног 
надметања 

број листа 
непокретности 

број кат. 
парцеле 

култура 
и класа 

површина 
(ха)   

Лапово Дрењар 1 8733 2119/3 Њива 3. 1.0434   

Лапово Дрењар 1 8733 2050/1 Њива 3. 0.2822   

укупно 1   1   1.3256   

Лапово Гвоздењак 2 8733 2900 Њива 3. 1.0003   

Лапово Гвоздењак 2 8733 3154/2 Њива 3. 0.3687   

укупно 2   2   1.3690   

Лапово Парлози 3 8733 2203 Њива 2. 0.0711   
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Лапово Парлози 3 8733 2204 Њива 3. 0.1699   

Лапово Парлози 3 8733 2322 Њива 3. 0.0864   

укупно 3   3   0.3274   

Лапово Дубава 4 8733 5933/3 Њива 1. 0.2367   

Лапово Дубава 4 8733 5933/6 Њива 1. 0.0393   

укупно 4   4   0.2760   

Лапово Смрдуја 5 8733 6538/1 Њива 2. 0.3227   

укупно 5   5   0.3227   

Лапово Крајиште 6 8733 6540/3 Њива 2. 0.1666   

Лапово Крајиште 6 8733 6591/2 Њива 2. 0.1730   

Лапово Крајиште 6 8733 6594 Њива 2. 0.0123   

Лапово Крајиште 6 8733 6595/2 Њива 2. 0.0397   

Лапово Крајиште 6 8733 6596/2 Њива 2. 0.0459   

укупно 6   6   0.4375   

Лапово Липар 7 8733 9159 Њива 3 1.5283   

Лапово Било 7 8733 10127 Њива 3 0.1423   

укупно 7   7   1.6706   

Лапово Гаревина 8 8733 12142 
Ливада 

3. 0.0961   

Лапово Луг 8 8733 12899 Њива 1. 0.1976   

Лапово Криваја 8 8733 12903/2 Њива 1. 0.0132   

Лапово Гаревина 8 8733 13103/2 Њива 1. 0.1554   

укупно 8   8   0.4623   

Лапово Јагњед 9 8733 14516/108 Њива 2. 0.4352   

Лапово Рајковица 9 8733 14516/117 Њива 1. 0.0773   

Лапово Рајковица 9 8733 14516/125 Њива 1. 0.1152   

Лапово Дубава 9 8733 14516/146 Њива 5. 0.0206   

укупно 9   9   0.6483   

Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/326 Њива 1. 0.0625   

Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/328 Њива 1. 0.0543   

Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/329 Њива 1. 0.0524   

Лапово Липовац 10 8733 14516/362 Њива 1. 0.3027   

Лапово Липовац 10 8733 14516/366 Њива 1. 0.1801   

Лапово Заклопаче 10 8733 14516/420 Њива 1. 0.6187   

укупно 10   10   1.2707   

УКУПНО      8.1101    

 

 

 

               ТАБЕЛА 16. Збирна табела 

    из плана коришћења за 2013.годину 

КО 
укупно 

пољопривредно 
земљиште у 

државној својини 
(ха) 

издато у 
закуп по 

Програму 
2012.(ха) 

трајање 
закупа  
(од-до) 

планирано 
за закуп у   
2013.(ха) 

најмања 
површина 

за 
надметање 

(ха) 

највећа 
површина 

за 
надметање 

(ха) 

просечна 
површина за 

надметање(ха) 

број 
надметања 

Лапово 35.6865 4.7859 2012-2015 8.1101 0.2760 1.6706 0.8110 10 
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УКУПНО 35.6865 4.7859   8.1101     0.8110 10 

         

    0.0000 дато на бесплатно коришћење 

         

    0.0000 дато у закуп по основу власништва инфраструктуре 

         

    0.0000 дато у закуп по основу узгајања животиња 

 

 
               ТАБЕЛА 16а.   Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена 
                                          надметањем (КО Лапово)       
 
 
 

Бр. 
листа 

непокр. 

Број 
катастарске 

парцеле 
Култура/класа 

Површина 
к.п. (ха) 

разлог изузимања коментар 

77 13354/1 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.1484 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13354/2 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.1444 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13355/1 ЊИВА 3.класе 
0.1433 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

431 2009 ЊИВА 3.класе 
0.1735 

Земљиште које користи 
општина Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

866 12909 ЊИВА 1.класе 
0.2159 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13969 
ВОЋЊАК 
1.класе 0.0264 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  
ОСТАЛО ВЕШТ. 

СТВ. НЕПЛ. 0.0250 
Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13970 ЊИВА 1.класе 
0.0734 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

915 7309 ЊИВА 1.класе 
0.1408 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8819 ЊИВА 3.класе 
0.6381 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8820 ЊИВА 3.класе 
0.2041 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8821 ЊИВА 3.класе 
0.2756 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  
ОСТАЛО ВЕШТ. 

СТВ НЕПЛ. 0.0205 
Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13333/1 ЊИВА 2.класе 
0.0221 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13628 
ЛИВАДА 
3.класе 0.4429 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13660/4 ЊИВА 1.класе 
0.1316 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13660/9 ЊИВА 1.класе 
0.0765 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13971 ВОЋЊАК 0.1138 Земљиште под пругама и објек. Није пољ.земљ. Није 
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1.класе које користи ЈП "ЖС" спров.пром. 

  
ОСТАЛО ВЕШТ. 

СТВ. НЕПЛ. 0.0500 
Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13983 ЊИВА 1.класе 
0.2515 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

1818 13356/2 ЊИВА 3.класе 
0.1619 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

2387 676/1 ЊИВА 1.класе 
0.0870 Земљиште под шумом 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

3904 13679/1 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.0944 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4088 10835/1 ЊИВА 3.класе 
0.0629 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10835/3 ЊИВА 3.класе 
0.0271 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10835/8 ЊИВА 3.класе 
0.0025 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10835/16 ЊИВА 3.класе 
0.0393 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10835/17 ЊИВА 3.класе 
0.0016 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4216 13359/4 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.0445 

Земљиште под  објектима које 
користи Електрошумадија 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4461 13690/5 ЊИВА 1.класе 
0.0211 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13690/9 ЊИВА 1.класе 
0.0210 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4499 4870 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.1085 

Земљиште под  објектима - 
О.Ш. "С. МАРКОВИЋ" Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8424/2 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.0244 

Земљиште под  објектима - 
О.Ш. "С. МАРКОВИЋ" Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8432 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.3000 

Земљиште под  објектима - 
О.Ш. "С. МАРКОВИЋ" Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  
ОСТАЛО ВЕШТ. 

СТВ. НЕПЛ. 0.1669 
Земљиште под  објектима - 
О.Ш. "С. МАРКОВИЋ" Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4509 13690/7 ЊИВА 1.класе 
0.0187 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13690/12 ЊИВА 1.класе 
0.0344 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4622 13358/1 ЊИВА 2.класе 
0.3978 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4813 14200/2 
ЛИВАДА 
3.класе 0.0098 

Земљиште под објектом - У.П. 
"КРАГУЈЕВАЦ" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4938 8263/2 ЊИВА 1.класе 
0.0228 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4954 13636/3 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.0541 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4960 13678/2 ЊИВА 1.класе 
0.0313 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

4986 10836/2 ЊИВА 3.класе 
0.0069 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10836/4 ЊИВА 3.класе 
0.0187 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

5069 12550/6 ЊИВА 1.класе 0.0287 Земљиште и речна корита Није пољ.земљ. Није 
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којим газдује ЈВП "Србијаводе"  спров.пром. 

 14516/194 ЊИВА 1.класе 
0.2125 

Земљиште и речна корита 
којим газдује ЈВП "Србијаводе"  

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/401 ЊИВА 1.класе 
0.1428 

Земљиште и речна корита 
којим газдује ЈВП "Србијаводе"  

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/418 ЊИВА 1.класе 
0.1627 

Земљиште и речна корита 
којим газдује ЈВП "Србијаводе"  

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

5632 6624/7 ЊИВА 3.класе 
0.0487 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 6624/8 ЊИВА 3.класе 
0.0197 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

5723 6627/3 ЊИВА 1.класе 
0.0622 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

5983 8816/13 ЊИВА 3.класе 
0.0409 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6076 14052/2 ЊИВА 2.класе 
0.1073 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14056/1 ЊИВА 1.класе 
0.0528 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14058 ЊИВА 1.класе 
0.0820 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14370/1 ЊИВА 1.класе 
0.1301 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14370/4 ЊИВА 1.класе 
0.0445 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14375 ЊИВА 1.класе 
0.0337 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14434/1 ЊИВА 3.класе 
0.0421 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14434/2 ЊИВА 3.класе 
0.0395 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14450/2 ЊИВА 1.класе 
0.2227 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14452 ЊИВА 1.класе 
0.0631 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14454/1 ЊИВА 4.класе 
0.1004 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14454/2 ЊИВА 4.класе 
0.0274 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14454/3 ЊИВА 4.класе 
0.0350 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14455 ЊИВА 1.класе 
0.1704 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14460 ЊИВА 1.класе 
0.1477 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14462/1 ЊИВА 1.класе 
0.1338 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14462/2 ЊИВА 1.класе 
0.1178 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14463/1 ЊИВА 1.класе 
0.0670 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  
ОСТАЛО ВЕШТ. 

СТВ. НЕПЛ. 0.0370 
Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14464 ЊИВА 1.класе 0.0659 Земљ. и објек. којима газдује ЈП Није пољ.земљ. Није 
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"Вод. и кан." Крагујевац спров.пром. 

 14465/1 ЊИВА 4.класе 
0.0170 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  
ОСТАЛО ВЕШТ. 

СТВ. НЕПЛ. 0.0248 
Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14468/1 ЊИВА 4.класе 
0.0150 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14468/2 ЊИВА 4.класе 
0.0186 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14469/2 ЊИВА 4.класе 
0.0867 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14477 ЊИВА 1.класе 
0.0879 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14480 ЊИВА 1.класе 
0.0553 

Земљ. и објек. којима газдује ЈП 
"Вод. и кан." Крагујевац 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6078 13356/1 
ВИНОГРАД 

2.класе 0.1643 
Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6174 6964/11 ЊИВА 3.класе 
0.0360 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6190 11620/1 ЊИВА 3.класе 
0.0681 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6238 6627/14 ЊИВА 1.класе 
0.0216 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6382 13879 
ПАШЊАК 

1.класе 0.0405 
Земљиште под објектима  које 
користи "Југопетрол" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6458 10835/6 ЊИВА 3.класе 
0.0183 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6461 4014 ЊИВА 3.класе 
0.0251 

Земљиште које користи 
општина Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6462 4436 ЊИВА 1.класе 
0.0036 

Земљиште које користи 
општина Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 4437 ЊИВА 1.класе 
0.0065 

Земљиште које користи 
општина Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6471 1718 ЊИВА 3.класе 
0.0815 Земљиште под шумом 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  ШУМА 3.класе 
0.0475 Земљиште под шумом 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6506 10835/10 ЊИВА 3.класе 
0.0588 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6727 13390/1 ЊИВА 3.класе 
0.3691 

Земљиште под шумом - МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА Баточина 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13390/2 ЊИВА 3.класе 
0.3414 

Земљиште под шумом - МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА Баточина 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

6761 10835/14 ЊИВА 3.класе 
0.0313 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

7074 11622/3 ЊИВА 2.класе 
0.1481 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

7120 14276/2 ЊИВА 3.класе 
0.0065 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14277/2 ЊИВА 3.класе 
0.0387 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14285/2 ЊИВА 3.класе 
0.0009 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14286/2 ЊИВА 3.класе 0.0259 Земљиште под објектима  које Није пољ.земљ. Није 
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користи "Енергогас" спров.пром. 

7166 5971/1 ЊИВА 1.класе 
0.0304 

Земљиште под шумом - ОО 
"СУБНОР" Лапово 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

7508 13274/1 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.2320 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

7537 10835/18 ЊИВА 3.класе 
0.3320 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

7755 8816/1 ЊИВА 3.класе 
0.7156 

Земљиште под објектима  - 
"МАГНОХРОМ"  

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

7934 6658/4 ЊИВА 1.класе 
0.1742 

Земљиште под објектима - ЈКСП 
"МОРАВА" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 7168/1 ЊИВА 1.класе 
0.8672 

Земљиште под објектима - ЈКСП 
"МОРАВА" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 7216/3 ЊИВА 1.класе 
0.0854 

Земљиште под објектима - ЈКСП 
"МОРАВА" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 7218/2 ЊИВА 1.класе 
0.0922 

Земљиште под објектима - ЈКСП 
"МОРАВА" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10584/1 ЊИВА 2.класе 
0.0475 

Земљиште под објектима - ЈКСП 
"МОРАВА" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 10584/2 ЊИВА 2.класе 
0.1329 

Земљиште под објектима - ЈКСП 
"МОРАВА" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

8002 6619/2 ЊИВА 3.класе 
0.0795 

Грађевинско земљиште - АД 
"Ауто Крагујевац" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

8679 5953/1 ЊИВА 1.класе 
0.0473 

Земљиште које користи водоп. 
инж.  организ."Морава" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 12550/1 ЊИВА 1.класе 
0.2257 

Земљиште које користи водоп. 
инж.  организ."Морава" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 12550/4 ЊИВА 1.класе 
0.0119 

Земљиште које користи водоп. 
инж.  организ."Морава" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

8720 13685/2 
ЛИВАДА 
2.класе 0.0182 

Грађевинско земљиште - АД 
"МОРАВА ПРОМ" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

8733 2088/2 ЊИВА 3.класе 
0.2140 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 2743 ЊИВА 3.класе 
0.1485 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 6608/7 ЊИВА 2.класе 
0.0285 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 6611 ЊИВА 2.класе 
0.0489 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 6613 
ВОЋЊАК 
2.класе 0.1702 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 6622/30 ЊИВА 2.класе 
0.0067 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 6685/1 ЊИВА 1.класе 
0.2511 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8337/2 ЊИВА 1.класе 
0.0683 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8837/2 ЊИВА 1.класе 
0.0186 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8837/3 ЊИВА 1.класе 
0.0607 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8837/4 ЊИВА 1.класе 
0.0382 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 8837/5 ЊИВА 1.класе 0.0242 Шумско земљиште и земљ. под Није пољ.земљ. Није 
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обј. - ПИК "ЛАПОВО" спров.пром. 

 9605/1 ЊИВА 3.класе 
1.3970 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 9907/2 ЊИВА 3.класе 
0.1750 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13184/1 ЊИВА 1.класе 
0.2150 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 13355/2 
ВИНОГРАД 

2.класе 0.1439 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/158 
ПАШЊАК 

1.класе 0.0743 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/161 
ПАШЊАК 

1.класе 0.2457 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/199 ЊИВА 1.класе 
0.1116 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/201 ЊИВА 1.класе 
0.1133 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/218 ЊИВА 1.класе 
1.8279 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/219 ЊИВА 1.класе 
0.1500 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/221 ЊИВА 1.класе 
0.0928 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/223 
ПАШЊАК 

1.класе 0.3561 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/224 
ПАШЊАК 

1.класе 1.7595 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/225 
ПАШЊАК 

1.класе 0.0097 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/232 ЊИВА 1.класе 
0.0541 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/275 ЊИВА 1.класе 
0.0614 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/287 
ПАШЊАК 

1.класе 0.0301 
Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/288 ЊИВА 1.класе 
0.0429 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/364 ЊИВА 1.класе 
0.0342 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14516/365 ЊИВА 1.класе 
0.1831 

Шумско земљиште и земљ. под 
обј. - ПИК "ЛАПОВО" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

8734 13632/2 ЊИВА 1.класе 
0.0621 

Земљиште под шумом - АД ГИК 
"1.МАЈ" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

8928 14276/3 ЊИВА 3.класе 
0.0064 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14277/4 ЊИВА 3.класе 
0.0283 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14285/3 ЊИВА 3.класе 
0.0068 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

 14286/3 ЊИВА 3.класе 
0.0077 

Земљиште под објектима  које 
користи "Енергогас" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9088 10841/2 ЊИВА 3.класе 
0.6812 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9534 13637/2 ЊИВА 1.класе 0.0068 Корисници земљ. обухваћеног Није пољ.земљ. Није 
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ГУП -ом (физичка лица) спров.пром. 

 13637/4 ЊИВА 1.класе 
0.0039 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9535 13633/2 ЊИВА 1.класе 
0.1867 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9606 13359/3 
ЗЕМЉ. ПОД 
ОБЈЕКТОМ 0.0094 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

  
ВОЋЊАК 
2.класе 0.1751 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9631 13272/1 ЊИВА 2.класе 
0.2216 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9637 11622/5 ЊИВА 2.класе 
0.0040 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9639 11622/1 ЊИВА 2.класе 
0.2566 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9908 13685/1 
ЛИВАДА 
2.класе 0.0370 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

9934 10835/2 ЊИВА 3.класе 
0.3318 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

10203 6964/10 ЊИВА 3.класе 
0.0168 

Корисници земљ. обухваћеног 
ГУП -ом (физичка лица) 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

10230 12854 ЊИВА 1.класе 
0.0450 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

10231 13975 ЊИВА 1.класе 
0.1030 

Земљиште под пругама и објек. 
које користи ЈП "ЖС" 

Није пољ.земљ. Није 
спров.пром. 

   22.7905   

 контрола из табеле 16 22.7905   

 
 
 

ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања   

    

величина   (ха) 
број јавних 
надметања 

% броја у односу на 
величину јавних 

надметања 
разлика 

до 5  10 100.00 0.00 

од 5 до 20   0.00 0.00 

од 20 до 100   0.00 0.00 

преко 100   0.00 0.00 

УКУПНО 10 100.00 100.00 

    
•подаци се односе на план коришћења у 
2013.години   

    

    
 
 
Аграрна структура општине Лапово    

    

величина  Регистрованог 
пољопривредног газдинства 

(РПГ)(ха) 
број РПГ  

% броја РПГ по велич. 
газдинстава  у односу 

на укупан број РПГ у ЈЛС  
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до 5  200 86.21  

од 5 до 20 30 12.93  

од 20 до 100 2 0.86  

преко 100 0 0.00  

УКУПНО 232 100.00  

    
 

                                           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                               Број: 020-25/13-I-04 од 15.03.2013. године 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                             Дејан Којанић,с.р.   

       
 

 10. 

На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник 

општине Лапово» број 6/06) и члана 30. Статута општине Лапово ( «Службени гласник 

општине Лапово» број  8/12 и 13/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 

дана 15.03.2013. године донела је следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

 

I 
Образује се  Комисија за спровоћење поступка јавног надметања за давање 

у закуп  пољопривредног земљишта у државној својини. 
II 

Комисија се састоји од председника и 4 члана и то: 
 
    Председник Комисије: 

1. Дејан Јовичић 
 
Чланови Комисије: 
2. Сретен Ђорић 
3. Ратко Мујковић 
4. Драган Јанчић 
5. Првослав Радосављевић 

 
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана. 
 

III 
Задатак Комисије из тачке I овог решења је прикупљање пријава за јавно 

отварање понуда, спровођење поступка јавног отварања понуда, вођење 
записника и давање предлога одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини председнику општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-26/13-I-04 од 15.03.2013. године 

                                                                                

                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                  Дејан Којанић,с.р. 
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 11. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07), члана 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 

8/12), и члана 4. Одлуке о образовању сталних радних тела, („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03.2013. 

године, донела је 

О  Д  Л  У  К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНО 

МАНДАТНОГ ОДБОРА 

 

                                                             Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ Данијел Радић из Лапова, ул. Љубомира Јовановића бр. 3 

чланства у Административно-мандатном одбору Скупштине општине Лапово, из разлога 

неоправданог недоласка узастопно на три сазване седнице радног тела,  сходно чл. 18. 

Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“ бр. 8/12). 

                                                            Члан 2. 

У Административно-мандатни одбор Скупштине општине Лапово, уместо Данијела 

Радића, ИМЕНУЈЕ се Марија Јанковић из Лапова, ул. Карађорђева бр. 46. 

 

                                                           Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Служеном гласнику 

општине Лапово“. 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број:020-27/13-I-04 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Дејан Којанић,с.р. 

 12. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07), 

члана 30. Статута општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12 и 

13/12), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.03.2013.  године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА КТЦ «СТЕФАН 

НЕМАЊА» ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању  Надзорног одбора КТЦ «Стефан Немања»  Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), у члану 1. после става 2. додаје се став 3. 

који гласи: 

  Из реда запослених: 

1. ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, из Лапова, ул. Николе Тесле бр. 65 

                                                          Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику 

општине Лапово». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-18/13-I-04 

                                         

                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                   Дејан Којанић,с.р. 
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 13. 

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

Лапово“, број 8/12 и 13/12), Скупштина  општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03 

2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К У 

О УСТАНОВЉЕЊУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 

Овом одлуком установљава се признање и награда Општине Лапово, одређују 

услови и начин њиховог додељивања. 

Члан 2. 

 Признања и награде општине Лапово додељиваће се поводом Дана општине 17. 

марта у облику: 

 -дипломе општине Лапово; 

 - признања и награде општине Лапово. 

Члан 3. 

Диплома или награда општине Лапово додељује се предузећима, институцијама, 

установама и појединцима за постигнуте успехе и стваралачки допринос у областима: 

привреде, науке, образовања, информисања, здравства, индустрије, проналазаштва, 

културе, спорта, акцијама хуманитарног карактера, сарадње и остало. 

Признања из става 1. ове Одлуке могу се додељивати и страним држављанима и 

институцијама. 

                                                             Члан 4. 

Иницијативу за доделу дипломе или награде општине Лапово могу покренути 

установе, предузећа и друге институције и организације, групе грађана и појединци на 

основу обавештавања Комисије за обележавање празника, доделу признања и награда. 

Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда Скупштине 

општине Лапово састоји се од 7 чланова које именује Скупштина општине. 

Обавезује се Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда да 

донесе Правилник о свом раду. 

                                                                Члан 5. 

Обавештење Комисије из члана 4. објавиће се преко средстава јавног информисања 

као и јавним позивом пре обележавања Дана општине Лапово. 

Члан 6. 

Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда, 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.  

Члан 7. 

Признања општине Лапово могу се доделити само  једном истом колективу или 

појединцу. 

Изузетно, награда се може доделити више пута и при томе се морају вредновати 

постигнути резултати у различитим временским периодима. 

Признања и награде општине Лапово додељиваће се на свечаној седници 

Скупштине општине Лапово. 

Члан 8. 

Овлашћује се Комисија за обележавање празника, доделу признања и награда 

општине Лапово, да може изузетно у хитним и оправданим случајевима, да утврди 

Предлог Одлуке о додели признања и награда по скраћеном поступку, односно без 

спровођења јавног позива, као и ван датума утврђеног чланом 2. ове Одлуке, с тим што је 

Комисија дужна да о томе обавести Опшинско веће општине Лапово и образложи разлоге 

за овакав скраћени поступак. 

                                                                  Члан 9. 

Садржај, облик и форма признања које се додељује у виду дипломе утврдиће 

Комисија за обележавање празника и доделу признања. 



22.03.2013.  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2  - страна 40 

 

Члан 10. 

Награда општине Лапово је признање које се додељује у виду писменог признања 

са медаљом општине, као и новчане награде. 

Износ новчане награде утврђује Општинско веће сваке године. 

Члан 11. 

Форму и садржај писменог признања и медаље утврдиће Комисија за обележавање 

празника, доделу признања и сарадњу. 

Члан 12. 

О додељеним признањима и наградама, грађани ће бити обавешени путем средстава 

јавног информисања. 

Члан 13. 

О додељеним признањима и наградама водиће се посебна евиденција, при 

Општинској управи  општине Лапово. 

Члан 14. 

Новчана средства за признање и награду обезбеђују се у буџету општине Лапово. 

Члан 15. 

Даном доношења ове Одлуке престају да важе одлуке: Одлука о установљењу 

признања и награда општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 1/2002), Одлука о 

допуни одлуке о установљењу признања и награда опшине Лапово („Сл.гласник општине 

Лапово", бр.8/2002) и Одлука о допуни Одлуке о установљењу признања и награда 

општине Лапово“,бр. 2/2005). 

Члан 16. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-28/13-I-04 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                             Дејан Којанић,с.р. 

 14. 

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

Лапово“, бр. 8/12 и 13/12), и члана 4. став 2. Одлуке о установљењу признања и награда 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/2013), Скупштина Општине 

Лапово на седници одржаној дана 15.03. 2013. године, донела је 

Р Е  Ш  Е  Њ  Е 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за обележавање празника и доделу признања и награда 

у саставу: 

      1. ДЕЈАН КОЈАНИЋ –Председник Комисије 

      2. ТИЈАНА МУЈКОВИЋ - члан 

      3. ДАНИЈЕЛА ВУЛИЋЕВИЋ – члан 

      4. ГОРДАНА МРКАЉ – члан 

      5. ДРАГИЦА МАЈСКИ – члан 

      6.  ДЕЈАН ПЕШИЋ – члан 

     7.  Др. ДУШАН ВУЈАКЛИЈА - члан 

II – Именовање Комисије односи се на период од 4 године. 

           III – 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.   

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

општине Лапово“. 



22.03.2013.  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2  - страна 41 

 

V – Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине 

Лапово број 020-60/05-I-04 објављено у („Службеном гласнику општине Лапово“, бр. 

2/2005). 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број:020-29/13-I-04 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                               Дејан Којанић,с.р.                                                           

 15. 

На основу члана 57. ст. 4. и 5. Закона о изменама и допунама Закона о заштити 

животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 36/09), чл. 12. т. 4. и 11., чл. 8. Одлуке о оснивању 

Фонда за заштиту животне средине, и на основу члана 30. Статута општине Лапово, 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Скупштина општине Лапово, на седници 

одржаној дана 15. 03. 2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај Фонда за заштиту животне средине општине Лапово 

о утрошку средстава Фонда, као у тексту, за 2012. годину, а који чини саставни део ове 

Одлуке. 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број: 020-21/13-I-04 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Дејан Којанић,с.р. 

 16. 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и 

члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово, број 8/12),  на 

седници одржаној дана 15.03. 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

            Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Лапово о 

утрошку средстава за 2009, 2010 и 2011. годину. 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број: 020-30/13-I-04 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    Дејан Којанић,с.р. 

 17. 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и 

члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово, бр. 8/12 и 13/12), 

Скупштина општине Лапово,  на седници одржаној дана 15.03. 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

I - УКИДА СЕ  Фонд за солидарну стамбену изградњу општине Лапово, основан 

Одлуком Скупштине општине Лапово број 020-88/00-03 од 23.06.2000. године, 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/2000).  
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II – Укидају се органи Фонда за солидарну стамбену изградњу – Управни и 

Надзорни одбор. 

III – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Управном одбору следећа лица: 

1. Бранислав Радосављевић из Лапова, ул. С.Главаша бр. 9 

2. Никола Солунац из Лапова, ул. Солунска 14. 

3. Марија Јовановић из Лапова, ул. Карађорђева 86. 

4. Предраг  Златковић из Лапова, ул. Београдска 25. 

5. Небојша Јанчић из Лапова, ул. К.Милоша бр. 11 

6. Др. Весна Станојевић, из Лапова,  ул. В.Ж. Мишића бр. 24 

7. Горан Вујичић из Лапова, Р.С.Фронта бр. 7. 

8. Војкан Мујковић из Лапова, ул. Његошева бр. 6А стан I 5 

9. Предраг Којичић из Лапова, ул. Карађорђева бр. 30. 

 

IV – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Надзорном одбору следећа лица: 

1. Саша Крстић из Лапова, ул. С.Главаша бр. 10 

2. Дамир Миличић из Лапова, ул. Косовских јунака бр. 27 

3. Љубиша Јанковић из Лапова, ул. Т.Рајића бр. 15. 

V – Стављају се ван снаге:  Статут Фонда објављен у „Службеном гласнику 

општине Лапово“, бр. 1/2005 године), и  Пословник о раду Фонда за солидарну стамбену 

изградњу општине Лапово. 

VI – Гаси се текући рачун Фонда за солидарну стамбену изградњу општине 

Лапово, број: 840-74644-72. 

VII – Општина Лапово даном гашења, односно укидања Фонда, преузима стечена 

права и обавезе Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Лапово,  и убудуће ће се 

све уплате средстава солидарне стамбене изградње  вршити на текући рачун број: 840-

745151843-03 – Остали приходи у корист нивоа општина. 

VIII – На дан укидања Фонда извршиће се трансфер постојећих новчаних средстава 

са текућег рачуна Фонда, на рачун Извршењa Буџета општине Лапово, бр.840-745151843-

03.- Остали приходи у корист општина, са позивом на број 97 26121.  

Све наредене уплате рата за продате станове и локале из Фонда солидарне стамбене 

изградње уплаћиваће се на  рачун означен у претходном ставу. 

Кроз Ребаланс буџета за 2013. годину пренета средства наменски определити за 

инвестиционе и капиталне издатке кроз Програм ЈП „Нови век“ Лапово. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинска управа Општине Лапово да сачини и закључи 

Анексе уговора са купцима станова и локала, у којима ће бити означен нови уплатни 

рачун, како би могли да измире све уговорне обавезе. 

IX – Сва права и обавезе Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Лапово 

укључујући и непокретност-стамбено-пословнау зграду на кп.бр.8291/2, уписану у лист 

непокретности број 8723 КО Лапово, даном укидања Фонда прeлазе на оснивача, односно 

на  Оппштину Лапово. 

X - Даном доношења ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању Фонда 

солидарне стамбене изградње, број 020-88/00-03 од 23.06.2000. године и Одлука о измени 

и допуни Одлуке о оснивању Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Лапово, 

број 020-312/02-03 од 12.12.2002. године („Службени гласник општине Лапово“, бр. 

8/2002). 
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XI – Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број: 020-31/13-I-04 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Дејан Којанић,с.р. 

 18. 

            На основу члана 14. Пословника о раду Скупштине општине Лапово („Службени 

гласник Општине Лапово“, број 7/12), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 

15.03. 2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 

 

I – Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, у 

следећем саставу: 

1.  НЕБОЈША ЈАНЧИЋ                                                    - Председник                                       

2.  АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ                                       - Члан                                                 

3.  МИЛОШ НИКОЛИЋ                                                   - Члан 

 

II – Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-32/13-I-04 

                                                                                                 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Дејан Којанић,с.р. 

      19. 

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи  («Сл. Гласник РС» бр. 129/07), 

члана 30. и чл. 54. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 

8/12 и 13/12)  Скупштина општине Лапово, на својој седници одржаној 15.03.2013. год. 

донела је 

О    Д    Л    У    К    У 

О ИЗБОРУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

За члана Општинског већа Општине Лапово, изабран је: 

1. ИВАН МИЛИЧИЋ, из Лапова, ул. Свeтог Саве  бр. 37 

 

Члан 2. 

 Изабрани члан Општинског већа из чл. 1. ове Одлуке, ову дужност обављаће до 

истека мандата од 4 године, без заснивања радног односа. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику 

општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-33/13-I-04 

           ПРЕДСЕДНИК 

                                           Дејан Којанић,с.р. 
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      20.                                                                                                                                                                   

На основу чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 

бр. 8/12 и 13/12), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 15.03.2013. године, 

донела је 

 

                                                             О Д Л У К У 

О СУФИНАНСИРАЊУ РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНА ШУМАДИЈСКОГ И 

ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА У БРИСЕЛУ 

 

                                                                 Члан 1. 

Општина Лапово ће учествовати у суфинансирању трошкова рада канцеларије 

Општина Шумадијског и Поморавског округа у Бриселу, у износу од 200,00 Еура месечно, 

у динарској противвредности, по средњем курсу Народне Банке Србије. 

            Члан 2. 

Средства за реализацију из члана 1. ове Одлуке обезбеђена су у буџету Општине 

Лапово за 2013. годину: раздео 1, функ.класификација 110, позиција 9. економска 

класификација 423 – Услуге по уговору.               

                                                                 Члан 3. 

 Ову Одлуку ће реализовати Одељење за привреду, финансије и заједничке послове 

општине Лапово.                                                                           

                                                                             Члан 4 

 Уговор о представљању и заступању општине Лапово у успостављању сарадње са 

регионалним представништвима и ЕУ институцијама у Бриселу, ће се закључити са 

Регионалном Агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља,  која ће даље 

измиривати обавезе из члана 1. ове Одлуке, према Канцеларији у Бриселу. 

       Члан 5. 

  ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник Општине Лапово да потпише Уговор са 

Регионалном Агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља. 

       Члан 6. 

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

општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-34/13-I-04 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           Дејан Којанић,с.р. 

            21 

На основу члана  30. Статута општине Лапово, („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12 и 13/12), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 15.03.2013.  

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

  ПРИХВАТА СЕ Писмо о намерама „ФЕРШПЕД“ – Београд, којим је изражена 

спремност да се са представницима општине Лапово, постигне договор око услова 

инвестирања у изградњу комлетне инфраструктуре за вишенаменски паркинг (за теретна 

возила), на кп.бр. 6658/1, КО Лапово, површине 86,21 а.  

 

 Члан 2. 

       ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово, да након постизања договора 

закључи и потпише Уговор о пословно-техничкој сарадњи са „ФЕРШПЕД“ – Београд, у 

вези изградње  вишенаменског паркинга (за теретна  возила). 
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                                                          Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику 

општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-35/13-I-04                                         

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Дејан Којанић 

            22. 

 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012), члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06…93/12) и члана 30. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12 и 13/12), као и 

Закључка Владе, број 05 43-1688/2013 од 28.02.2013. године, Скупштина општине Лапово, 

на седници одржаној дана 15.03. 2013. године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ И МИРОВАЊУ 

ПОРЕСКОГ ДУГА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о условном отпису камате и мировању пореског дуга број: 020-188/12-I-

04 од 28.12.2012. године („Службени гласник општине Лапово“, бр. 14/2012), члан 5. став 

1. мења се и гласи тако што се речи: „плати најкасније до 31. јануара 2013. године“, 

замењују речима: 

 „Плати најкасније до 31. марта 2013. године) 

  

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                     Број: 020-36/13-I-04 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                               Дејан Којанић,с.р. 

  23. 

На основу члана 8. и члана 6. Одлуке о установљењу признања и награда општине 

Лапово, број: 020-28/13-I-04 („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/2013) и чл. 55. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12 и 13/12), 

 Општинско веће општине Лапово, на предлог Комисије за обележавање празника и доделу 

признања  и награда општине Лапово, на седници одржаној дана 15.03. 2013. године, 

донело је 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

Предлог добитника плакета и захвалница, поводом Дана Општине Лапово 17. 03. 

2013. године, додељују се следећим добиницима: 

 

I – ПЛАКЕТА СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ 

1. Жарку Грбовићу (из области сточарства) 

2. Министарству просвете, науке и технолошког развоја (за изградњу објекта 

    Средње  школе) 



22.03.2013.  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2  - страна 46 

 

3. Другој бригади Копнене војске Краљево ВС (за учешће у реконструкцији објекта 

    ОШ) 

4. Амбасади САД – Националној гарди Охаја (за учешће у реконструкцији објекта 

    ОШ) 

5. Милану Милетићу (за област културе и промоцију Лапова) 

6. Јужноморавском Крају Чешке Републике  

7. СЗТР „АЛФА“ Лапово (за привреду) 

 

 

II – ПЛАКЕТА СА МАЛИМ ГРБОМ 

1. Звонимиру Мујковићу (за област пољопривреде) 

2. КУД-у „Лапово“ (за двадесет година постојања и успешног рада) 

3. Милораду Бранковићу (за културу и књижевност) ПОСТХУМНО 

4. „Удружењу младих Лапова“ (за хуманитарни рад) 

5. РК „Локомотива“ Лапово (за остварене спортске резултате) 

6. Дорји Блашкан (за остварење спортские резултате у каратеу) 

7. Галерији наивне уметности Ковачица (за културну сарадњу) 

 

III – З А Х В А Л Н И Ц Е 

1. Ангелики Томић Аустријски културни форум (за подршку унапређењу културе) 

2. Кристини Шљивић –(за посигнуте резултате на такмичењу из пливања) 

3. Јовици Николићу (за област културе и књижвности) 

4. Народној библиотеци „Вук Караџић“ Крагујевац (за успешну сарадњу) 

5. „Дунав осигурању“ д.о.о. Крагујевац (за успешну сарадњу) 

6. Удружењу воћара и виноградара „Црвени брег“ (за промоцију пољопривредних 

потенцијала Лапова) 

7. Владимиру Цветковићу за постигнуте академске резултате 

IV – Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                 Број: 020-37/13- III-04 

                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 

                       Небојша Милеић,с.р. 
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