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18. 

На основу члана члана 9. и 58. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр 2/19) и члана 8. и 6. Одлуке о установљењу признања и награда 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/2013), Општинско веће 

општине Лапово, на седници одржаној дана 06.03.2020.године, донело је  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ 
  

1. ПЛАКЕТУ СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ: 

 

-   Канцеларија за управљање јавним улагањима –за област изузетне сарадње. 

 

2. ПЛАКЕТУ СА СРЕДЊИМ ГРБОМ: 

 

 - Ресторан КФЦ Лапово – за област привреде  

 - Др. Драгана Голубовић Прешић – за област здравства 

 - Данијела Вулићевић – за област културе 

  

             

      3. ПЛАКЕТУ СА МАЛИМ  ГРБОМ: 

 

 -Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа – за област сарадње 

 -Удружење воћара и виноградара  „Црвени брег“- за област пољопривреде 

 -КТЦ  „Стефан Немања“ – за област културе 

 -Славиша Миличић- за област хуманитарног рада 

 -Александар Момчиловић- за област сарадње 

 -Љубиша Петровић- за област сарадње 

 -Бојан Јончић- за област спорта 

 -Анкица Тодоровић – за област образовање 

 -Његош Стикић – за област културе 

 -Милена Јовановић – за област културе 

 -Мирјана Петковић – за област сарадње 

 -Слађана Вујичић- за област науке и образовања 

 -Славољуб Добросављевић- за област пољопривреде      

 

4. ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

 -Центар министарства одбране за локалну самоуправу Крагујевац – за област 

 сарадње 

 -Удружење жена “Моравске шаренице̋  - за област културе 

 -Ученички парламент Средње школе Лапово - за област образовања 

 - Владета Златковић – за област сарадње 

 -Михајло Петровић – за област културе 

 -Дејан Ивановић – за област културе 

 -Зоран Ђорђевић – за област културе 

 -Томислав Миљић – за област културе 

 -Оливера Петровић – за област образовања 

 -Лидија Голубовић – за област образовања 

 -Катарина Пантић - за област образовања 

 -Маријана Урошевић – за област културе 

 -Јелена Милошевић - за област културе 

      -Бранислав Јанковић - за област културе 



06.03.2020 .                        "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2   - страна 3 

 

 -Ивана Станковић – за област културе 

 -Михајло Ивановић – за област културе 

 

 -Учесницима пројекта „Књижевна радионица за децу и младе̋ за област 

културе 

 

 1.Валерија Миладиновић 

 2.Софија Рајчић 

 3.Анастасија Симић 

4.Дуња Вулићевић 

5.Бојана Дробњак 

6.Ема Богосављевић 

7.Ана Богосављевић 

8.Милена Кандић 

9. Милица Трифуновић 

10.Сања Миленковић 

11. Теодора Милојевић 

12. Анастасија Љубисављевић 

13.Лука Вулићевић 

14.Оливера Милошевић 

15.Лука Новокмет 

16.Михајло Зец 

17. Катарина Младеновић 

18. Ена Вујовић 

19. Павле Станисављевић 

20. Матеја Миловановић 

 

- Спортистима: 

 

1. Лука Митровић 

2.Драган Миладиновић 

3.Мирјана Миладиновић 

4.Стефан Спасојевић 

5.Лука Матејић 

6.Урош Банковић 

7.Огњен Банковић 

8.Михајло Панић 

9.Теодора Солунац 

10.Огњен Солунац 

11.Немања Машић 

 

- Мајкама са троје и више деце: 

 

1. Слађана Спасојевић 

2.Милица Голубовић 

3.Александра Крстић 

4.Маријана Прљић 

5.Марија Петковић 

6. Светлана Аранђеловић 

7. Мирјана Лукић 

8.Ивана Митровић 

9.Милена Илић 

10.Светлана Лукић 
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11. Јелена Цветковић Николић 

12. Марина Васиљевић 

 

5. ЗАХВАЛНИЦЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ у износу од 10.000,00 динара:  

             - Маша Микић – за област културе 

             - Урош Радић – за област спорта   

 

 

II Признања ће се доделити на Свечаној седници Скупштине општине Лапово 

17.03.2019.године 

 

III   Oдлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“ 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

Број: 020-25 /20-III-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Бобан Миличић,ср. 

19. 

 

       На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. Гл. Републике Србије, 

број 62/06,65/08 – др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др.закон) и члана 58. Статута 

општине Лапово ( «Службени гласник општине Лапово» број  2/19), а уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-51-1330/2020-14 од 

18.02.2020. године, Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана 

06.03.2020. године донело је  

 

 

О Д Л У К У 
 

 

Члан 1. 

      ДОНОСИ СЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Лапово за 2020. годину,  који је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

       Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово”. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-26/20-III-04 

 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                     Бобан Миличић,ср. 
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Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или 

планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде 

КО Потес 

Бр. 

листа 

непок

ретно

сти 

Број 

кат. 

парцеле 

Површ

ина 

Култур

а 

Кла

са 

Култура

- 

фактич

ко 

Разлог изузимања Напомена 

Лапово БИЛО 10773 10126 0.7915 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово БИЛО 8733 10127 0.1423 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово БИЛО 10773 10128 0.3109 ливада 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово СЕЛО 8869 10584/1 0.0475 њива 2 гробље 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Лапово СЕЛО 8869 10584/2 0.1329 њива 2 гробље 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Лапово 
МАЛЕ 

ЛИВАДЕ 
6761 10835/14 0.0313 њива 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово БИЛО 10773 9765 0.5358 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово БИЛО 10773 9767/1 0.2285 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 

ШУМА 
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израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

Лапово 
ИВЕ 

АНДРИЋА 
5983 8816/13 0.0409 њива 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
10781 8819 0.6381 њива 3 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
915 8820 0.2041 њива 3 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
915 8821 0.0205 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљи- 

ште 

  
дечије 

игралиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
915 8821 0.2756 њива 3 

дечије 
игралиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољоривредног 

инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Лапово СЕЛО 8733 8837/2 0.0186 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово СЕЛО 9573 8280/21 0.0021 воћњак 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово ЊЕГОШЕВА 9573 8280/4 0.0096 

земљишт
е под 
делом 
зграде 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Лапово ЊЕГОШЕВА 9573 8280/4 0.0087 шума 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово ЊЕГОШЕВА 9573 8280/4 0.0030 воћњак 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово СЕЛО 4999 8357/5 0.0021 воћњак 1 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово СЕЛО 4499 8424/2 0.0244 воћњак 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово ВРБАК 8869 748/85 0.1879 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
КАРАЂОРЂЕ

ВА 
10762 7781/2 0.0264 воћњак 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово РАЧА 8869 781/2 0.1279 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово СЕЛО 8733 8175/2 0.0859 воћњак 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово СЕЛО 8733 8175/2 0.0281 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљи- 

ште 

  
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или  

 
 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 
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Републичког 

пољопривредног 
инспектора 

Лапово СЕЛО 4938 8263/2 0.0228 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово СТАРО БРДО 8869 7218/2 0.0922 њива 1 гробље 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Лапово СЕЛО 8869 7291/2 0.0144 воћњак 2 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово СЕЛО 5062 7356 0.0215 воћњак 1 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово СЕЛО 5062 7356 0.0125 

земљишт
е уз 

зграду - 
објекат 

  
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово СЕЛО 5062 7356 0.0006 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово ВРБАК 8869 748/73 0.2864 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТАБАК 8869 6964/12 0.0234 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Лапово ТАБАК 8869 6964/15 0.0005 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово ТАБАК 8869 6964/16 0.0001 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово ТАБАК 8869 6964/8 0.0153 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово 
ЦАРА 

ДУШАНА 
8869 7168/1 0.8672 њива 1 гробље 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Лапово СТАРО БРДО 8869 7216/3 0.0854 њива 1 гробље 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Лапово 
ВЕЛИКЕ 
ОРНИЦЕ 

8869 6685/2 0.1726 њива 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово 
КРАЉИЦЕ 
МАРИЈЕ 

4216 6697/2 0.0139 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово 
КРАЉИЦЕ 
МАРИЈЕ 

4216 6697/2 0.0522 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Лапово ВРБАК 2387 676/1 0.0870 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТАБАК 10203 6964/10 0.0168 њива 3 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово РАДНИЧКА 6174 6964/11 0.0360 њива 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
8869 6627/17 0.0279 њива 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
8869 6627/18 0.0005 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово РАДНИЧКА 5723 6627/3 0.0564 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово РАДНИЧКА 5723 6627/3 0.0058 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово 
МАЈКЕ 

ЈУГОВИЋА 
8869 6658/1 0.8621 њива 1 пијаца 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ПИЈАЦА 

Лапово 
ВЕЛИКЕ 
ОРНИЦЕ 

8869 6658/7 0.0241 њива 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

         

Лапово КЛЕЊЕ 8869 6614/2 0.1418 воћњак 2 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово ЊЕГОШЕВА 8002 6619/2 0.0795 њива 3 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
10773 6620/2 0.1223 њива 4 

земљиште 
под делом 

зграде 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
10773 6620/5 0.0162 њива 4 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
8733 6622/30 0.0067 њива 2 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
МАЛЕ 

ОРНИЦЕ 
6238 6627/14 0.0216 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово РАЈКОВИЦА 8869 5677 0.1278 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово КЛЕЊЕ 8733 6608/12 0.0392 њива 2 поток 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ПОТОК 
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Лапово КЛЕЊЕ 8733 6608/7 0.0285 њива 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово КЛЕЊЕ 8733 6611 0.0489 њива 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово КЛЕЊЕ 8733 6613 0.1702 воћњак 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово КЛЕЊЕ 8869 6614/1 0.6264 воћњак 2 пијаца 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ПИЈАЦА 

Лапово ГВОЗДЕЊАК 10773 3237/2 0.3612 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ГРАБОВАЧКИ 

ПОТОК 
10773 3424 0.1198 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово САДОВЕ 6461 4014 0.0251 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово РИТ 10773 410/2 0.0873 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово СЕЛО 4499 4870 0.1085 воћњак 2 
дечије 

игралиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или  

 
 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 
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Републичког 

пољопривредног 
инспектора 

Лапово РАЈКОВИЦА 8869 5677 0.1780 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљи- 

ште 

  шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово АЛИЈА 10773 3020/1 0.1698 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово АЛИЈА 10773 3020/2 0.2115 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ГВОЗДЕЊАК 8869 3190 0.1000 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ГВОЗДЕЊАК 8869 3191 0.1551 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ГВОЗДЕЊАК 8869 3198 0.5894 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ГВОЗДЕЊАК 10773 3221/3 0.5970 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ПАРЛОЗИ 10773 2222 0.2678 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 
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Лапово ПАРЛОЗИ 10773 2223 0.0739 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово АЛИЈА 10773 2802/1 0.2607 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово АЛИЈА 10773 2802/5 0.2743 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово АЛИЈА 10773 3016/1 0.0733 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово АЛИЈА 10773 3016/5 0.0695 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово РАЧА 10773 1988/2 0.1690 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ДРЕЊАР 8733 2050/1 0.2822 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ДРЕЊАР 2731 2087/6 0.3375 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ДРЕЊАР 8733 2088/2 0.2140 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или  

 
 

ШУМА 
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Републичког 

пољпоривредног 
инспектора 

Лапово 
ГРАБОВАЧКИ 

ПОТОК 
10773 2144 0.1785 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ПАРЛОЗИ 10773 2220 0.0875 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8733 14516/592 0.0049 њива 1 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово ВРБАК 8869 14516/74 0.1024 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ВРБАК 8869 14516/79 0.2260 њива 2 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово РАЧА 6471 1718 0.0816 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово РАЧА 6471 1718 0.0475 шума 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово РАЧА 10773 1988/1 0.2119 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 
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Лапово ГАРЕВИНА 8869 14516/410 0.0514 њива 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово ГАРЕВИНА 8869 14516/411 0.1202 њива 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово ГАРЕВИНА 5069 14516/418 0.1627 њива 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово ТИЦЕВО 8869 14516/509 0.0653 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ВРБАК 8869 14516/552 0.3088 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ВРБАК 8869 14516/562 0.0151 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8733 14516/295 0.0265 њива 1 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољоривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/332 0.2847 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/333 0.2000 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или  

 
 

ШУМА 
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Републичког 

пољопривредног 
инспектора 

Лапово ЛИПОВАЦ 8733 14516/365 0.1831 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ГАРЕВИНА 8869 14516/406 0.0972 њива 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово ГАРЕВИНА 8869 14516/409 0.0510 њива 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/243 0.0834 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/247 0.0284 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/248 0.0912 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/278 0.0637 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/284 0.0244 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 
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Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/285 0.0163 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8733 14516/225 0.0097 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/227 0.0196 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/229 0.0407 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/233 0.0700 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/240 0.6001 ливада 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ТАБАКУ 

8869 14516/242 0.0796 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/205 0.1508 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/206 0.1428 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или  

 
 

ШУМА 
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Републичког 

пољопривредног 
инспектора 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/209 0.0929 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/211 0.2091 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ДУБАВА 8733 14516/218 1.8279 њива 1 река 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

РЕКА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8733 14516/224 1.7595 пашњак 1 река 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

РЕКА 

Лапово РАЈКОВИЦА 8869 14516/126 0.2491 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово РАЈКОВИЦА 8869 14516/127 0.2469 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/155 0.0782 пашњак 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/156 0.0715 пашњак 1 бара 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ДУБОКА 
БАРА 
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Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

10773 14516/161 0.2457 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
ВРБАК НА 
ДУБАВИ 

8869 14516/188 0.4268 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14468/1 0.0150 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14468/2 0.0186 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14469/1 0.0380 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљи- 

ште 

  шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14469/1 0.0491 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14469/2 0.0867 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ЈАГЊЕД 8869 14516/105 0.2021 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14452 0.0631 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или  

 
 

ШУМА 



06.03.2020 .                        "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   2   - страна 21 

 
Републичког 

пољопривредног 
инспектора 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14454/2 0.0274 њива 4 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово ТИЧЕВО 6076 14463/1 0.0670 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14463/1 0.0370 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљи- 

ште 

  шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14465/1 0.0248 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљи- 

ште 

  шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14465/1 0.0170 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14060/1 0.0027 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14060/1 0.1991 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово КРИВАЈА 5061 14230/1 0.0057 њива 1 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 
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Лапово КРИВАЈА 8869 14234/3 0.0277 њива 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово КРИВАЈА 7120 14276/2 0.0065 њива 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово КРИВАЈА 7120 14277/2 0.0387 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Лапово ШАВАЦ 6382 13879 0.0405 пашњак 1 јаруга 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЈАРУГА 

Лапово КРИВАЈА 5061 13996/3 0.0133 њива 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14052/2 0.1073 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14054 0.0061 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14054 0.1604 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 6076 14059 0.1883 њива 1 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 

ШУМА 
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израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

Лапово ШАВАЦ 10855 13685/2 0.0182 ливада 2 
земљиште 
под делом 

зграде 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Лапово 
ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА 
5170 13688/3 0.0066 воћњак 2 

земљиште 
под делом 

зграде 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Лапово 
ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА 
5170 13688/3 0.0056 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 
под делом 

зграде 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Лапово 
ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА 
5170 13688/3 0.0251 

земљишт
е уз 

зграду - 
објекат 

  
земљиште 
под делом 

зграде 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Лапово ШАВАЦ 4509 13690/12 0.0343 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово ШАВАЦ 4509 13690/7 0.0186 њива 1 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИ- 
ШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Лапово 
КАРАЂОРЂЕ

ВА 
6078 13356/1 0.1644 виноград 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИ- 
ШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово 
КАРАЂОРЂЕ

ВА 
1818 13356/2 0.1619 њива 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИ- 
ШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 
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Лапово 
КАРАЂОРЂЕ

ВА 
4622 13358/1 0.3978 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ПОЉАНКА 4216 13359/4 0.0445 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово 
РАДОЈА 

ДОМАНОВИ- 
ЋА 

915 13628 0.4429 ливада 3 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИ- 
ШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово 
ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА 
9908 13685/1 0.0370 ливада 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИ- 
ШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово СЕЛО 8869 11578/4 0.0118 њива 2 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТА- 

ЧКИ СТВОРЕ- 
НО НЕПЛО- 

ДНО ЗЕМЉИ- 
ШТЕ 

         

Лапово 
МАЛЕ 

ЛИВАДЕ 
6190 11620/1 0.0681 њива 3 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИ- 
ШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И 
ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Лапово РАЧА 8869 123 0.6540 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ТИЧЕВО 8733 13184/1 0.2150 њива 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТА- 

ЧКИ СТВОРЕ- 
НО НЕПЛО- 

ДНО ЗЕМЉИ- 
ШТЕ 

         

Лапово 
КАРАђОРђЕ- 

ВА 
7508 13274/1 0.2320 воћњак 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
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израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

КТОМ 

Лапово 
КАРАђОРђЕ- 

ВА 
8733 13355/2 0.1439 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово ЛУГ 8733 11343/1 0.3282 њива 3 јаруга 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЈАРУГА 

Лапово ЛУГ 8733 11343/5 0.0195 њива 3 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
КАРАђОРђЕ- 

ВА 
4499 11486/2 0.0289 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово 
КАРАђОРђЕ- 

ВА 
4499 11486/2 0.0024 

земљишт
е под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово 
КАРАђОРђЕ- 

ВА 
4499 11486/2 0.5104 њива 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово ЖЕЛЕЗНИЧКА 915 11569/2 0.0267 њива 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕ- 
КТОМ 

Лапово 
МАЛЕ 

ЛИВАДЕ 
4088 10835/3 0.0271 њива 3 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 
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Лапово 
МАЛЕ 

ЛИВАДЕ 
6458 10835/6 0.0183 њива 3 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово 
МАЛЕ 

ЛИВАДЕ 
4088 10835/8 0.0025 њива 3 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Лапово СЕЛО 8869 11025 0.0428 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТА- 

ЧКИ СТВОРЕ- 
НО НЕПЛО- 

ДНО ЗЕМЉИ- 
ШТЕ 

         

Лапово 
ЧИКА 

ДАЧИНА 
8869 11252 0.1058 ливада 2 шума 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ШУМА 

Лапово СЕЛО 8869 11296 0.0391 њива 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање 
се разликују- на терену 

није пољопривредно 
земљиште-прилог 

Записник комисије за 
израду програма или 

Републичког 
пољопривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТА- 

ЧКИ 
СТВОРЕ- 

НО НЕПЛО- 
ДНО ЗЕМЉИ- 

ШТЕ 

         
Уку- 

пно 
Лапово 27.2863 

     

Укупно ЈЛС 27.2863      

 

 

20. 

 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 2/17) и члана 58. Статута општине Лапово ( «Службени гласник 

општине Лапово» број  2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 

06.03.2020. године донело је следеће  

РЕШЕЊЕ 

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

пољопривредног земљишта у државној својини у 2020. години 

I 

 

 Образује се  Комисија за спровоћење поступка јавног надметања за давање у закуп  

пољопривредног земљишта у државној својини у 2020. години. 
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II 

 

 Комисија се састоји од председника и 4 члана и то: 

 

    Председник Комисије: 

1. Мирјана Петковић 

 

Чланови Комисије: 

2. Милица Исаковић 

3. Злата Ивковић 

4. Бојана Станковић 

5. Сретен Ђорић 

 

 

 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. 

 

Општинско веће општине Лапово 

Број: 020-27/20-III-04 
 

                                                                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић ,ср.                                                                                                                             

 

21. 

На основу члана 4. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност 

саобраћаја општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 13/16, 19/17 и 1/19) и члана 

58. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 2/19), Општинско веће 

општине Лапово, на седници одржаној дана 06.03.2020.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 
 

І    Даје се сагласност  на Извештај о раду Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја општине  Лапово за 2019. годину. 
 

II     Ову одлуку објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-28/20-III-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић,ср. 
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22. 

На основу чл.8. ст.1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“ 

бр.24/19) и чл. 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, (број 

2/19), Општинско Веће на седници одржаној дана 06.03.2020.године доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 

o образовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима 
 

 I - Образује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава  

удружењима (у даљем тексту: Комисија), која се финансирају/суфинансирају из буџета 

општине Лапово за 2020. Годину 

 

1.Никола Несторовић - председник  

2.Дејан Стајковић - члан  

3.Милица Станковић - члан  

4.Бојана Станковић  - члан  

5.Мирјана Петковић - члан  

 

II – Задаци Kомисије су следећи:  

• Утврђивање садржине обрасца предлога програма од јавног интереса; 

• Утврђивање садржине обрасца Извештаја о реализовању програма; 

• Спровођење поступка вредновања и рангирања пријављених програма; 

• Утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених програма у року који не 

може бити дужи од 60 дана од истека рока за подношење пријаве; 

• Објављивање листе вредновања и рангирања пријављених програма на званичној 

интернет страници општине Лапово и на порталу e-Uprava; 

• Доношење одлуке о приговору учесника конкурса на листу вредновања и 

рангирања пријављених програма; 

• Упућивање предлога одлуке о додели средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма Општинском већу.                                                                                 

.  

III – Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са 

радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем јавног конкурса. 

 

IV – Ово решење ступа на снагу даном доношења.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број 020-30/20-III-04  

 

     ПРЕДСЕДНИК 

      Бобан Миличић,ср. 

23. 

На основу члана 25. и 27. Пословника о раду Општинског већа („Сл.гласник 

Општине Лапово“, бр. 13/16), Општинско веће општине Лапово  на седници одржаној дана  

06.03.2020. године, донело је 

О Д Л У К У 

 

І  Одобравају се  средства намењена за суфинансирање Пројекта "Унапређење 

инвестиционих локација дуж коридора 10"  у износу од 80.000,00 динара. 

 

II   Овлашћује се председник општине Бобан Миличић, да у име општине Лапово, закључи 

Уговор о учешћу на Пројекту из става I са Регионалном агенција за економски развој 
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Шумадије и Поморавља (РЕДАСП) и свим ЈЛС које су потписнице "Споразума о 

партнерству ЈЛС на унапређењу инвестиционих локација дуж коридора 10"(општине 

Свилајнац, Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин), а које буду  сагласне са предлогом 

Пројекта. 

IIІ  Пројекат из става I  израдиће Регионална агенција за економски развој Шумадије и 

Поморавља (РЕДАСП)  ради конкурисања на Јавни позив за учешће у Програму за 

унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу.    

 

IV   Одлуку  објавити „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

Образложење 

            Развојна агенција Србије (РАС) је објавила Јавни позив за учешће у Програми за 

унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу. Циљ 

Програма је унапређење економског и регионалног развоја кроз јачање 

међуинституционалне сарадње и капацитета АРРА и ЈЛС. 

 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (РЕДАСП) је 

предложила да припреми пројектну апликацију "Унапређење инвестиционих локација дуж 

коридора 10". Пројекат би обухватио: 

• Израду Студије за унапређење инвестиционих локација дуж коридора 10; 

• Реализацију обуке за запослене у ЈЛС на тему привлачења инвестиција; 

• Израду маркетниг плана – план промоције инвестиционих потенцијала и план 

комуникације са потенцијалним инвеститорима. 

 Општина Лапово је потписник "Споразума о партнерству ЈЛС на унапређењу 

инвестиционих локација дуж коридора 10". Споразум је потписан 05. септембра 2017. 

године. 

 Процењена вредност пројекта је 1.600.000,00 РСД. 

 Пројекат ће се реализовати кроз подршку РАС-а, суфининасирањем 50% 

оправданих трошкова пројекта. Остатак средстава обезбеђују РЕДАСП и ЈЛС. РЕДАСП ће 

обезбедити 400.000,00 РСД, а ЈЛС, потписнице горе наведеног Споразума (општине 

Свилајнац, Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин) по 80.000,00 РСД у периоду од 12 

месеци, од дана почетка имплементације Пројекта, односно потписивања уговора са 

Развојном агенцијом Србије (РАС)  уколико Пројекат буде одобрен. 

 

            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-32/20-III-04 

   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                 Бобан Миличић,ср. 

24. 

На основу члана 58. Статута општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“, бр. 

2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници, одржаној дана   06.03.2020. године. 

године, донело је 

О Д Л У К У 
 

I - Даје се сагласност Средњој школи Лапово за промену назива школе у назив Средња 

школа „Васко Попа“. 

 

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

Лапово“ . 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 061-1/20-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 
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25. 

На основу чл. 9., а у вези са чланом 6. Правилника о општинском Савету родитеља 

(«Службени гласник Републике Србије» бр.72/18) и Решења о образовању Општинског 

Савета родитеља општине Лапово за школску 2019/2020.годину («Службени гласник 

општине Лапово» бр.16/19), Општински Савета родитеља општине Лапово на седници 

одржаној дана 11.02.2020.године донела је 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан1. 

За Председника Општинског Савета родитеља општине Лапово,  изабранa је       

Слађана Александровић из Крагујев ца. 

 

Члан2. 

За Заменика Председника Општинског Савета родитеља општине Лапово, изабрана 

је Драгана Ракић из Лапова. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКИ САВЕТ РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

Број: 020- 20 /20-I-04                                                                                              

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Слађана Александровић, ср.                                                                       

26. 

 На основу члана 54. Статута општине Лапово ( „Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19), Председник општине Лапово, дана   02.03.2020. године. године, донео 

је 

 

О Д Л У К У 
 

I - Даје се сагласност Средњој школи Лапово за увођење нових профила за 2020/2021 

годину. 

 

II – Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 61- 2/20-II 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                         Бобан Миличић,ср.

        


