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Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 

136. 

              R   
    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     ОПШТИНА ЛАПОВО 
  ОПШТИНСКА УПРАВА  

       Број: 320-25/18-IV-01 

     16.10.2018.године 

На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,, бр.
129/07, 83/14 и 101/16), члана 53. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово”, 
бр. 8/12,13/12, 3/13 и 17/17), члана 3. Одлуке о буџету општине Лапово за 2018. годину и Програма 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Лапово за 2018. годину број: 020-186/18-III-04 од 10.10.2018.године, а у вези члана 13. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник Републике Србије'' број 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Начелник општинске управе Лапово расписује: 

Ј А В Н И  П О З И В 

 Јавни позив се односи на подношење захтева за: 

I  Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

1. Право на учешће по јавном позиву 

Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних 
газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем на 
територији општине Лапово у активном статусу. Регресирање вештачког осемењавања важи само за 
уматичена приплодна грла говеда – квалитетне  краве и приплодне јунице (вештачко осемењавање 
јуница – први пут и вештачко осемењавање првотелки и крава – први пут после тељења) 

2. Интензитет помоћи 

 Износ регреса за  репродуктивни  материјал (вештачко осемењавање говеда) је 2.000,00 
динара по приплодном грлу, а максимално до броја приплодних грла на газдинству корисника. 

3. Потребна документација за подносиоце захтева 

- Захтев за остваривање права на регрес; 
- Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 

2018.год.; 
- Копија картона за вештачко осемењавање о извршеном вештачком осемењавању од 

01.12.2017. до 30.11.2018. године; 
- Копија пасоша за осемењено грло; 
- Копија личне карте; 
- Копија текућег рачуна подносиоца захтева; 
- Потврда подручне селекцијске организације да су грла за које се подноси захтев 

уматичена.  

Рок за подношење захтева је 03.12.2018.године. 
ИЗНОС СРЕДСТАВА 
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 Укупна средства буџета општине Лапово за намене у тачки I, износе 350.000,00  
динара. 

II Набавка опреме за хлађење и складиштење млека – лактофриза 

1. Право на учешће по јавном позиву  
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем на 
територији општине Лапово у активном статусу. 

2. Интензитет помоћи  
            Износ подстицаја за набавку опреме за хлађење и складиштење млека – лактофриза, износи 
70% вредности купљене опреме (без ПДВ – а), односно максимум 70.000,00 РСД по кориснику. 

3. Потребна документација за подносиоце захтева  
- Захтев за остваривање права за накнаду трошкова купљене опреме – лактофриза; 
- Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 

2018.год.; 
- Копија извода структуре сточног фонда издате од стране Управе за трезор за 2018. год.; 
-    Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од 01.01.2018. до 

30.11.2018. године; 
-    Копија фискалног рачуна од  01.01.2018. до 30.11.2018. године; 
- Копија личне карте; 
- Копија текућег рачуна подносиоца захтева; 
- Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, 

као и да опрема која је предмет подстицаја не може да се отуђи на период краћи од 5 
година; 

Рок за подношење захтева је 03.12.2018.године. 

III  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада 
воћака, хмеља и винове лозе – Набавка садница 

1. Право на учешће по јавном позиву 
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем на 
територији општине Лапово у активном статусу. 

2. Интензитет помоћи 
Износ подстицаја за набавку садница за подизање нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) производних и матичних засада воћака и винове лозе износи 100% (без ПДВ-
а) вредности садница, односно максимум 70.000,00 РСД по кориснику. 

3. Потребна документација за подносиоце захтева 
- Захтев за остваривање права за накнаду трошкова за купљене садница; 
- Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 

2018.год.; 
- Копија извода биљне производње издате од стране Управе за трезор, који потврђује 

специфичне критеријуме и то да пољопривредна газдинства на крају инвестиције имају 
у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака 
и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе;  

-    Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од 01.11.2017. до 
30.11.2018. године; 

-    Копија фискалног рачуна од  01.11.2017. до 30.11.2018. године; 
- Копија личне карте; 
- Копија текућег рачуна подносиоца захтева; 
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- Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, 
као и да опрема која је предмет подстицаја не може да се отуђи на период краћи од 5 
година; 

Рок за подношење захтева је 03.12.2018.године. 

IV  Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку 
производњу – набавка високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за 
пластенике 

1. Право на учешће по јавном позиву 
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем на 
територији општине Лапово у активном статусу. 

2. Интензитет помоћи 
            Износ подстицаја за набавку високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за 
пластенике износи 70% (без ПДВ-а) вредности купљене фолије, односно максимум 50.000,00 РСД 
по кориснику. 

3. Потребна документација за подносиоце захтева 
- Захтев за остваривање права за накнаду трошкова купљене фолије;  
- Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 

2018.год.; 
- Копија извода биљне производње издате од стране Управе за трезор, који потврђује 

специфичне критеријуме и то да пољопривредна газдинства на крају инвестиције имају 
у свом власништву, односно у власништву члана РПГмање од 0,5 hа пластеника или 
мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору;  

-    Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од 01.01.2018. до 
30.11.2018. године; 

-    Копија фискалног рачуна од  01.01.2018. до 30.11.2018. године; 
- Копија личне карте; 
- Копија текућег рачуна подносиоца захтева; 
- Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, 

као и да опрема која је предмет подстицаја не може да се отуђи на период краћи од 5 
година; 

Рок за подношење захтева је 03.12.2018.године. 

V   Набавка опреме за пчеларство  

1. Право на учешће по јавном позиву 
           Крајњи корисници су физичка лица (индивидуални пољопривредни произвођачи) – носиоци 
регистрованих породничних пољопривредних газдинстава. 

2. Интензитет помоћи 
          Износ подстицаја за набавку опреме за пчеларство 70% (без ПДВ-а) вредности купљене 
опреме, односно максимум 30.000,00 РСД по кориснику. 

3. Потребна документација за подносиоце захтева 
- Захтев за остваривање права; 
- Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 

2018.год.; 
- Копија извода структуре сточног фонда издате од стране Управе за трезор, који 

потврђује специфичне критеријуме и то да у сектору пчеларства прихватљиви 
корисници имају  5-500 кошница;  

-    Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од 01.01.2018. до 
30.11.2018. године; 

-    Копија фискалног рачуна од  01.01.2018. до 30.11.2018. године; 
- Копија личне карте; 
- Копија текућег рачуна подносиоца захтева; 
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- Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, 
као и да опрема која је предмет подстицаја не може да се отуђи на период краћи од 5 
година; 

Рок за подношење захтева је 03.12.2018.године. 

ИЗНОС СРЕДСТАВА 
  
 Укупна средства буџета општине Лапово за намене у тачкама II, III, IV и V, износе 
1.630.000,00  динара. 

V   Општи услови и административна процедура  

Захтеви за остваривање права по овом јавном позиву, као и изјаву којом се признаје да 
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, као и да опрема која је 
предмет подстицаја не може да се отуђи на период краћи од 5 година, корисници могу да 
преузму лично на писарници Општинске управе Лапово, у Одељењу за буџет, привреду и 
финансије или на сајту www.lapovo.rs 

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Лапово, или 
поштом на адресу:    

                          
Општинска управа општине Лапово, 

Његошева 18, 34220 Лапово 

Све додатне инфомације и објашњења могу се добити на телефон 034/6852-999. 
 Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих 

комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава или до краја 2018. године, а рок за 
подношење захтева је  до 03.12.2018. године. 

Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Комисије за пријем и 
контролу приспелих захтева, формиране решењем општинске управе општине Лапово, која ће 
утврдити да ли су испуњени прописани услови у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, 
биће финансирани до висине средстава назначених за ову меру. Исплата средстава врши се на 
основу решења начелника општинске управе, а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.  

Неблаговремену и некоплетну документацију Комисија неће узети у разматрање. 

          
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   

                         Светлана Велисављевић, с.р. 

137. 
       На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», 
број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку 
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
(«Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 1   Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини («Службени лист општине ЛАПОВО» број Службени гласник опш), Председник 
општине ЛАПОВО је дана 16.10.2018. године, донео   

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ОПШТИНИ ЛАПОВО 
и расписује 
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О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ОПШТИНИ ЛАПОВО 
I 

- Предмет јавног надметања – 

       Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ЛАПОВО у 
следећимкатастарским општинама:      

КО

Број 
јавног 
надметањ

а

Површина              
(ха)

Почетна 
цена (дин/

ха)

Депозит         
(дин)  20%

Период 
закупа

Степен 
заштите

ЛАПОВ
О 1 0,4375 8,931.29

781.49 1  

ЛАПОВ
О 2 0,0760 7,949.61 120.83 1  

ЛАПОВ
О 3 0,4532 9,206.02 834.43 1  

ЛАПОВ
О 4 0,1554 9,814.80 305.04 1  

ЛАПОВ
О 5 0,2663 9,814.83 522.73 10  

ЛАПОВ
О 6 0,6187 9,814.82 1,214.48 10  

ЛАПОВ
О 7 0,1976 9,814.83 387.88 10  

ЛАПОВ
О 8 0,3545 9,814.81 695.87 1  

ЛАПОВ
О 9 0,5046 3,860.64 389.61 10  

ЛАПОВ
О 10 0,2531 8,557.92 433.20 10  

ЛАПОВ
О 11 0,0132 9,815.15 25.91 10  

ЛАПОВ
О 12 0,0621 9,814.81 121.90 10  

ЛАПОВ
О 13 0,1363 9,202.86 250.87 10  

ЛАПОВ
О 14 0,7479 7,949.61 1,189.10 10  
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ЛАПОВ
О 15 0,2877 5,670.77 326.29 10  

ЛАПОВ
О 16 2,8085 7,949.60 4,465.29 10  

ЛАПОВ
О 17 1,2295 7,949.60 1,954.80 10  

ЛАПОВ
О 18 0,7105 7,949.60 1,129.63 10  

ЛАПОВ
О 19 1,5283 7,949.60 2,429.87 1  

ЛАПОВ
О 20 1,3690 7,949.60 2,176.60 1  

ЛАПОВ
О 21 1,0434 7,949.60 1,658.92 1  

ЛАПОВ
О 22 0,3274 8,162.80 534.50 10  

ЛАПОВ
О 23 0,3227 8,931.30 576.42 10  

ЛАПОВ
О 24 0,6277 9,202.25 1,155.25 10  

ЛАПОВ
О 25 0,4582 5,604.28 513.57 10  

ЛАПОВ
О 26 0,2760 9,814.82 541.77 10  

ЛАПОВ
О 27 0,0473 9,814.80 92.84 10  

ЛАПОВ
О 28 0,6812 7,949.60 1,083.05 10  

ЛАПОВ
О 29 0,0629 7,949.60 100.00 10  

ЛАПОВ
О 30 0,0409 7,949.63 65.02 10  

ЛАПОВ
О 31 0,1481 8,931.26 264.54 10  

ЛАПОВ
О 32 0,0040 8,932.50 7.14 10  

ЛАПОВ
О 33 0,0621 7,949.60 98.73 10  
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          2.  Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским 
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су 
предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ЛАПОВО, 
у канцеларији бр број 8 сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова. Контакт особа Иван 
Гајић, тел. 034/6852-999.  

         3.    Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  

         4.   Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може 
се извршити:        

ЛАПОВ
О 34 0,0683 9,814.79 134.07 10  

ЛАПОВ
О 35 0,2511 9,814.81 492.50 10  

ЛАПОВ
О 36 0,1408 9,814.84 276.38 10  

ЛАПОВ
О 37 0,1231 9,814.78 241.64 10  

ЛАПОВ
О 38 0,0961 2,385.22 45.84 10  

ЛАПОВ
О 39 0,1801 9,814.83 353.53 10  

ЛАПОВ
О 40 0,3027 9,814.83 594.19 10  

ЛАПОВ
О 41 0,1067 9,814.81 209.44 10  

ЛАПОВ
О 42 0,0625 9,814.88 122.68 10  

ЛАПОВ
О 43 0,0206 6,183.50 25.47 10  

ЛАПОВ
О 44 0,0221 8,931.22 39.47 10  

ЛАПОВ
О 45 0,0098 2,385.71 4.67 10  

УКУПНО 17,6957

КО Дана Од (часова)

Лапово 31.10.2018 8,00
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         5.  Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по 
било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на 
коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.    
         6.    Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног 
земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на 
коришћење.    
         7.  Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за 
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.      
       8.   Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања 
означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три 
агроекономске године и није било предмет коришћења.  
       9.   Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                             

II 
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

    1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини има: 
-  правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази 
се у активном статусу најмање три године.       
     2.   Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 
1. овог огласа има:  
-     физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налази       се у активном статусу-за пољопривредну производњу;  
-     физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и       
налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу       
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом       
67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих       
извора од биомасе и сточарства.  

          3.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих 
докумената:      
  -  лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,    
  -  извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) 
за правна лица; 
  -  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три 
године; 
             4.   Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених 
* у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:   
   -    фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за          
физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од   шест 
месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;  
     -   потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.  
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              5.   Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у 
табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:   
 -      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 
   -     за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност 
надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења 
Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
   -   за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има 
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;  

            6.   Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале 
докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног 
надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење 
поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из 
овог огласа.        
         7.   Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном 
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.     

       8.   Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка 
јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном 
надметању.    
        9.   Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за 
свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ЛАПОВО број: 
840-745151843-03 позив на број  26-121    
       10.   Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након 
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 
враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.   
        11.  Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да 
сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. 
Надметање се наставља после уплате депозита.       
    12.  Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  
једна пријава.       
     13.  Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају 
правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:        
      1) су у пасивном статусу;     
        2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у државној својини;     
         3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;    
        4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;    
          5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;    
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          6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.    

III 
– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

      1.   формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);     
      2.   доказ о уплати депозита;   
      3.   за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у             
делу II тачка 3. овог огласа;    
      4.  за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну             
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;  
      5.  за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу 
енергије             из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у 
делу II тачка             5.овог огласа;    
         Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом 
општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине ЛАПОВО. Потребно 
је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 
    
         Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:  На предњој 
страни:       
       Адреса: општина ЛАПОВО, улица и број:  Његошева 18, 34220 Лапово.,                      
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта                       
у државној својини     
   -    Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ     
     Број јавног надметања ____ (навести и КО)       
    На задњој страни:         
         -    име и презиме/назив и адреса понуђача   
   Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.   

IV 
 – Рок за подношење пријаве - 

      Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 сати, дана 09.11.2018. 
године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу општинске 
управе општине ЛАПОВО  као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног 
рока. 
    Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.   

V 
– Јавно надметање - 

    Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 
огласа одржаће се у општини ЛАПОВО, улица и број: Његошева 18, 34220 Лапово., и то:   

VI 
- Плаћање закупнине – 

КО Дана Од (часова)

Лапово 14.11.2018 13,00
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         Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
јавног надметања.   
          Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан уплате.   

VII 
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

   
       Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке 
достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
преко општинске управе општине ЛАПОВО.     
       Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 
потребно је доставити и:    
                 - гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног                        
земљишта или     
                -   уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца                         
или           
                - доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство                        
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања      рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа 

     Ову одлуку објавити у «Службеном Гласнику општине Лапово»,  на огласној табли 
општинске управе ЛАПОВО и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок 
за подношење пријава рачунати од дана објављивања у «Службеном Гласнику општине 
Лапово». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАПОВО 

                                                                                                                    Председник општине 
Број: 320-29/17-II                                                                                                                      
Дана: 16.10.2018 године                                                                           Бобан Миличић, с.р.


