
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛАПОВО

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   4     ЛАПОВО 28. 07. 2009. год.
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д.

34.
На основу чл. 20. ст. 1. тач. 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник

РС“, бр. 129/07), члана 30.Статута Општине Лапово (“Службени гласник општине
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 20. 07.
2009.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

Члан  1.
Ставља се ван употребе „Стара депонија“ у Лапову - „Којанићко језеро“

корисника ЈКСП „Морава„ Лапово и на њој се забрањује депоновање отпада, обзиром да
је Комунално санитарна депонија „Врбак“ у Лапову у функцији од 01.07.2009.године.

Члан 2.
Поступање супротно члану 1. ове Одлуке казниће  се за прекршај новчаном

казном у износу од 20.000 динара.
Члан 3.

За извршавање ове Одлуке обавезује се Комунални инспектор Општине Лапово.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном

гласнику општине Лапово“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                      Број: 020-68/09- I-04

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                       Небојша Милетић,с.р.

35.
На основу члана 5.става 1.тачки  5.и 8. и члана 13. Закона о комуналним

делатностима („Службени гласник РС“, бр.16/97 и 42/98), члана 20.ст.1.тачке 2., 3. и 43.
Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, бр. 36/09), члана 20. ст. 1. т. 5. и
члана 32.  ст.  1.  т.  6.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  бр.129/07),
члана 30. Статута општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и
7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 20. 07. 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о сакупљању, превозу и одлагању отпада

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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Овом Одлуком одређују се услови и начин организовања делатности сакупљања,
превоза-транспорта и одлагања отпада, одржавање депоније /у даљем тексту:одржавање
чистоће/ на територији Општине Лапово, као и коришћење ових услуга, и то:
     -технички и други посебни услови за одржавање чистоће којима се обезбеђују
одређени обим, врста и квалитет услуга,
     -начин обезбеђивања континуитета у одржавању чистоће и депоније,

 -права и обавезе предузећа које одржава чистоћу и права и обавезе корисника
услуга,

 - наплата цене услуга за одржавање чистоће, као и права корисника у случају
неодржавања и неквалитетног одржавања чистоће,
     -начин поступања предузећа које одржава чистоћу и овлашћења Општине Лапово,
када дође до прекида у обављању послова одржавања чистоће у случају непредвидивих
околности,

-казнене одредбе и завршне одредбе.
   Члан 2.

Одржавање чистоће, у смислу ове Одлуке је:
 - сакупљање, изношење, одвожење, уклањање и одлагање отпада природних и

вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката (у даљем тексту:  отпад),
     - изношење, одвожење, уклањање и одлагање отпада, отпадних и других
нечистоћа, односно одношење и депоновање посебних врста неопасног отпада – крупног
отпада, индустријског отпада,
           - одржавање комунално-санитарне депоније.

 Члан 3.
Комуналну делатност одржавања чистоће обавља, као поверене послове,

Привредно друштво „А.С.А. Врбак“ д.о.о. - Лапово  (у дањем тексту: Предузеће).
Предузеће је у обавези да испуњава услове у погледу техничко-технолошке

опремљености, организације и кадровске оспособљености, а пословање организује у
континуитету услуга, уз примену здравствено хигијенских мера и заштити животне
средине.

Члан 4.
Корисници комуналних услуга, у смислу ове одлуке, су физичка и правна лица и

предузетници, као и сви власници и корисници станова, породичних стамбених зграда,
пословних објеката, и закупци станова на територији Општине Лапово  (у даљем тексту:
корисници).

II.ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Члан 5
Овом Одлуком одређују се врсте, технички и други посебни услови за сакупљање

и одношење отпада и депоновање истог, који се мора одстрањивати сагласно закону.
1. Изношење отпада

Члан 6.
Отпадом се сматрају сви отпаци који настају у стамбеним и  породичним

стамбеним зградама, објектима, пословним објектима и зградама  и просторијама, а који
се по својој величини могу одлагати у типизиране наменске посуде за прикупљање
отпада.

Члан 7.
Отпад се до изношења сакупља и одлаже у  наменске – типизиране посуде за

сакупљање отпада (контејнери и канте). Посуде су тако израђене да се лако отварају и
затварају и омогућава прихватање посуде ради пражњења садржаја у специјализовано
возило којим се одвози на санитарну депонију.
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Кућни отпад може се одлагати и у посебне кесе намењене за сакупљање отпада, у
складу са одредбама ове Одлуке.

Број и врсту посуда за сакупљање смећа, начин  и техничке услове за њихово
постављање  на јавним површинама одређује Предузеће, према  прописима и правилима
струке.

Место на јавним површинама за постављање посуда за сакупљање отпада
дефинише Предузеће уз договор и сагласност  надлежних инспекцијских органа
Општине.

Члан 8.
Предузећа и друга правна лица, као и предузетници, који обављају трговинску,

угоститељску и другу делатност (производња,прерада и продаја прехрамбених артикала),
дужни су да обезбеде простор за постављање типизираних посуда за одлагање отпада
(амбалаже итд.) који настају у обављању њихових делатности, ради спречавања њиховог
растурања.

Типизиране посуде не смеју се постављати на коловозу чиме ће угрожавати
безбедност саобраћаја, прегледност у саобраћају а локација за типизирану посуду мора
бити обележена и да постоји несметан приступ возила за утовар и одвожење отпада.

Корисници из става 1.  овог члана  дужни су да закључе уговор са Предузећем,
сагласно  Уговору о поверавању  комуналних делатности Предузећу, којим ће се уредити
време, динамика, цена, постављање типизираних посуда за сакупљање отпада и друга
питања у вези са одвожењем отпада и амбалаже који настају у обављању делатности.

Забрањено је одлагање амбалаже и другог отпада који настају у обављању
делатности у посуде за отпад постављене за одлагање  отпада. Амбалажни и други отпад
који настаје при обављању делатности, одлагаће се у посебне наменске посуде које
обезбеђује Предузеће.

Члан 9.
Предузеће доноси Програм сакупљања и одвожења отпада који садржи:време и

начин одвожења отпада, улице у којима се одлаже отпад у контејнере, цене услуга,
одређивање места за постављање контејнера и друге елементе. Програм се доноси до 15.
јула текуће године за наредну годину, а сагласност на Програм даје Општинско веће
Општине Лапово, уз претходну сагласност надлежних инспекцијских органа.

Предузеће је дужно да отпад са насељеног и индустријског подручја у Општини
Лапово износи најмање два  пута недељно.

Са пијачног простора лоцираног у улици Ратника Солунског фронта бб, отпад
настао током недељног излагања на наведеном пијачном простору, износиће се наредног
дана , почетком радног времена. Према потреби, фреквенција изношења отпада се
периодично може увећати.

У летњим периодима, повећава се број дана за изношење отпада, због количина и
неугодних мириса, а у зимским периодима, када су веће снежне падавине и смањене
количине отпада, а улице су непроходне, Предузеће ће, у датим околностима
организовати уредно одвожење отпада.

Ако је улица непроходна за саобраћај услед изградње, реконструкције и слично,
Предузеће  ће износити отпад уколико објективна ситуација то дозвољава, а у складу са
договором са надлежним инспекцијским органом Општине.

Члан 10.
Врсте отпада, сходно Закону о управљању отпадом и овом Одлуком су:
1) Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад) као и други отпад

који је због своје пририде или састава сличан отпаду из домаћинстава.
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2) Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, погонима
предузетника и радњама, установама и другим институцијама, које се у целини или
делимично баве трговином, услугама, комерцијалним  пословима итд. осим отпада из
домаћинстава и индустријског отпада.

3)  Индустријски отпад јесте отпад из било које индустријске  делатности или са
локације на којој се обавља индустријска делатност, осим јаловине и пратећих
минералних сировина.

Отпад из ст.1.овог члана, у зависности од опасних карактеристика које утичу на
здравље људи и животну средину, може бити:
а) Инертни отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или
биолошким променама, не раствара се, не сагорева и није биолошки разградљив.
б)  Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада.
 в) Опасан отпад јесте отпад  који по свом пореклу, саставу или коцентрацији опасних
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има
најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и
амбалажу у коју је опасан отпад био или је упакован.

Члан 11.
Посебне врсте отпада-крупни отпад чине:
-Селектовани отпад је отпад који је могуће рециклирати, као што су: стакло,

папир, картон, пет амбалажа, пластика, метали итд.,
-Кабасти отпад је отпад који не може бити одложен у уобичајене контејнере за

одлагање комуналног отпада због својих димензија и садржаја.
 -У грађевински отпад  спада сав отпад који потиче од грађевинске индустрије,

рушења грађевинских објеката или околине /муљ, отпадни грађевински материјал,
корење дрвећа, шут, итд.),

 -Секундарне сировине су отпаци које нико не жели да откупи, а могу бити
искоришћени након обраде /рециклирања/.

Све врсте крупног отпада, корисници физичка и правна лица и предузетници  не
смеју остављати на улици, или поред контејнера, већ су у обавези да се обрате Предузећу
ради посебног одвожења и обавезни су да надокнаде трошкове превоза.

2.Коришћење и рад депоније

Члан 12.
Предузеће ће за потребе одлагања отпада користити комунално санитарну

депонију на територији Општине Лапово, у улици Краљице Марије бб. Комунално
санитарном депонијом управља Предузеће А.С.А.Еко д.о.о. -Београд, које је
регистровано за дату делатност и испуњава услове у погледу техничко-технолошке
опремљености, организационе и кадровске оспособљености. Накнада за коришћење
услуга одлагања отпада наплаћује се по одобреном ценовнику.

Предузеће је у обавези да депонијом управља сагласно техничко-технолошкој
документацији и дозволама на које је дата сагласност надлежних органа.

III.КОНТИНУИТЕТ У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање-делатност организује тако да кроз

реализацију послова-делатности, из ове Одлуке, трајно и несметано сакупља и одвози
отпад обезбеђујући прописан обим, врсту и квалитет услуга.
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Члан 14.
Предузеће неће бити одговорно за закашњење у испуњавању  или за

неиспуњавање обавезе пружања комуналне услуге уколико наступе ванредни догађаји
који се могу подвести под вишом силом,  а на које Предузеће не може да утиче нити да
избегне њихово дејство (као што су например: природне непогоде попут поплава,
клизишта, одрона, проглашење ванредног или ратног стања идр.).

Уколико су узроци за закашњење у испуњавању или за неиспуњавање  обавезе
пружања комуналне услуге разлог поремећаја или прекида у раду Предузећа, Предузеће
мора без одлагања предузети следеће мере на отклањању поремећаја пословања:
    -привремено пружање комуналних услуга кроз алтернативна решења,
    -радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога
 због којих је дошло до прекида рада,  под условом утврђен законом,  као и ангажовање
трећих лица у обезбеђивању сакупљања и одвоза отпада,
  -хитне поправке возила којима се обезбеђује сакупљање и одвоз отпада,
  -предузме друге мере које утврди надлежни орган Општине.

Ако Предузеће не предузме мере из става 2.овог члана, сагласно закону, Општина
Лапово може да ангажује друго предузеће а на терет Предузећа, док Предузеће не
отклони мере које су довеле  до прекида пословања, односно док се не нормализује
прикупљање и одвоз отпада.
            Послове контролног надзора на примени ове Одлуке и спровођењу мера из овог
члана обављају надлежни инспекцијски органи.

IV.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА
а)Предузеће

Члан 15.
Предузеће је обавезно да:
   1.Редовно одвози комунални отпад од корисника, према утврђеној динамици, ради
даљег третмана,
   2.За транспорт отпада и других отпадака користи возила прилагођена за транспорт
отпада и других отпадака,
   3.Обезбеди потребан број типизираних-стандардизованих контејнера-канти,по
утврђеном програму обављања делатности,
   4.Приликом  сакупљања комуналног отпада исти не расипа, не ствара прекомерну
буку, а расути отпад  покупи, као и да не оштети контејнере,
   5.Посуде за отпад-контејнере и канте обнавља, одржава и замењује,
   6.Контејнере да дезинфикује по потреби, сагласно технолошким условима,  најмање
једном месечно а у летњем периоду два пута месечно,
   7.По захтеву корисника, уклони отпад који не спада у категорију комуналног отпада и
да за ту услугу кориснику наплати надокнаду, по ценовнику.
   8.Обавља и друге послове у складу са законом и овом Одлуком.

Члан 16.
Предузеће има право да:
-закључи уговоре са правним лицима, предузетницима и другим институцијама и

установама , по ценама утврђеним  Уговором  о поверавању комуналних делатности
стратешком партнеру на период од 25 година - Предузећу, који се налазе или обављају
делатност на територији Општине Лапово,

-по захтеву корисника уклони отпад који не спада у категорију комуналног отпада
и да за ту услугу кориснику наплати надокнаду,

-против неплатиша или неуредних платиша покрене и води поступак принудне
наплате.
б/Корисници
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Члан 17.
Забрањено је у контејнере бацати отпатке који не спадају у комунални отпад,као

што су:
   -ужарени пепео и други ужарени материјал, осим у засебне посуде намењене овој врсти
отпада и означеним као таквим,
    -грађевински материјал,

 -течни отпад.
    -опасан отпад /отпадне батерије, отпадна уља, боје и лакове, пестициде, акумулаторе,
електричне и електронске производе, производи који садрже азбест итд./.

Лица која поступају супротно забрани из става 1.овог члана, и униште или оштете
контејнер, обавезна су да Предузећу надокнаде штету.

Такође, забрањено је :
   -бацати комунални отпад  и друге отпатке око контејнера за отпад, осим ако исти није
одложен у посебне црне пластичне вреће,
   -бацати комунални отпад и друге отпатке ван простора организоване депоније,
   -чувати, тј.складиштити отпад близу суседних зграда или их бацати у дворишта
суседних зграда,
   -палити, уништавати, закопавати, уклањати отпад супротно одредбама ове Одлуке.

Члан 18.
Корисници су дужни да се пријаве и укључе у систем-пријава Корисника у систем

који подразумева достављање података Предузећу од стране Корисника неопходних за
израду базе података /за грађане/ и уговора /за остале/ који ће закључити са Предузећем.

Корисници су дужни да:
   -сакупљају и одлажу комунални отпад на начин утврђен овом Одлуком,
   -плаћају накнаду за извршене услуге,
   -одлажу комунални отпад у типизиране контејнере, у складу са њиховом наменом,
чувају их од оштећења и уништења,
   -не уклањају контејнере на месту које је одређено за ову намену, или одређено
техничком документацијом према којој је постављено у циљу приступа комуналног
возила за несметано пражњење.

Члан 19.
Корисници  имају право:

   -да сами купе контејнере,
   -да добију контејнере бесплатно, ако је тако утврђено између Предузећа и Општине,
   -да користе посебне пластичне вреће уместо контејнера, уколико корисници немају
адекватан простор за постављање контејнера,
   -да остављају завезане пластичне вреће са комуналним отпадом на местима које одреди
Предузеће.
V.КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20
Новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара,казниће се за прекршај Предузеће,

ако:
   1.поступи супротно одредбама из члна 9.Одлуке,
   2.поступа супротно одредбама из чл. 15.Одлуке,
   3. не поступи по решењу комуналне инспекције.

За прекршаје из става 1.овог члана, казниће се одговорно лице у Предузећу,
новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара.

Члан 21.
Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара, казниће се за прекршај правно лице,

као корисник, ако:
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   1.поступи супротно одредбама из чл.8. и11. ст.   2. Одлуке,
   2.поступи супротно одредбама из члана 17. , 18. и чл. 20. Одлуке.
   3.не поступи по решењу комуналне инспекције.

За прекршај из става 1.и 2.овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
3.000 до 10.000 динара.

Члан 22.
Новчаном казном од 1.000 до 5.000 динара, казниће се физичко лице-као

корисник, ако:
   1.поступи супротно одредбама из чл.7.и 11. ст. 2.Одлуке,

   2.поступи супротно одредбама из чл. 17. Одлуке,
   3.не поступи по решењу комуналне инспекције..

VI.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

Предузеће ће са корисницима услуга, изузев физичка лица, закључити
појединачне уговоре који се налазе или обављају делатност на територији Општине
Лапово.

На физичка лица из чл.  4.  ове Одлуке,  непосредно се примењује ова Одлука и
параметри за утврђивање цена услуга предвиђене Уговором о поверавању делатности
стратешком партнеру на период од 25. година, закљученог између ПД „ВРБАК“ д.о.о.
Лапово и „А:С:А:“ – international, Serviš GMBH.

        Члан 24.
Обавезује се Предузеће да у року од 15.дана, од дана ступања на снагу ове

Одлуке, обавести Кориснике из чл. 8.ст.3.Одлуке о обавези закључивања уговора, у року
до 30.дана од дана добијања обавештења.

        Члан 25.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о

одржавању чистоће /“Службени гласник општине Лапово“, бр.4/03/, од члана 1.до члана
11, од члана 14. до 23. и од члана 27. до члана 41.

        Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику општине Лапово“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-67/09-I-04

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                             Небојша Милети,с.р.

36.
На основу чл.55. Статута општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“,

бр.5/08 и 7/08/, и чл.2.Одлуке о Општинском већу /“Службени гласник општине Лапово“,
бр-7/08/, Општинско веће Општине Лапово, на седници одржаној дана
16.07.2009.године, донело је

О Д  Л  У  К  У
о суфинансирању Програма бриге о старима

Члан 1.
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Одобрава се исплата средстава из Буџета Општине Лапово на име суфинасирања
Програма бриге о старима, који се реализује преко Црвеног Крста Општине Лапово, у
укупном износу од 102.500 динара.

Члан 2.
Одобрена средства ће се исплаћивати из Буџета Општине Лапово, у шест

месечних једнаких рата, до краја 2009.године.
Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
             Број: 401-65/09-II

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                         Драган Златковић,с.р.

37.
На основу чл.20.ст. 1.тачке 17. Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник

РС“, бр.129/07/, члана 9.став 4.Закона о финансијској подршци породици са децом
/“Службени гласник РС“, број 16/02 и 115/05/, члана 55. Статута  општине Лапово
/“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, и чл.2. Одлуке о Општинском
већу /“Службени гласник општине Лапово“, бр.7/08/, Општинско веће Општине Лапово,
на седници одржаној 16.07.2009.године, донело је

О  Д  Л  У  К  У
о остваривању права  нa  новчaну накнаду за рођено дете

Члан 1.
     Овом Одлуком утврђују се услови и начин остваривања права на новчану накнаду
,  висина  и начин исплате новчане накнаде за свако рођено дете са подручја Општине
Лапово.

Члан 2.
     Право на новчану накнаду  у складу са овом Одлуком, остварује мајка, под
условом:
-да је дете живорођено,
-да је држављанин Републике Србије,
-да у време рођења детета мајка има пријављено пребивалиште на територији Општине
Лапово,
-да се непосредно брине о детету,
-да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено
осигурање.

Члан 3.
Право на новчану накнаду остварује се подношењем захтева надлежном органу

Општинске управе – Оделењу за општу управу и друштвене делатности.
Уз захтев из става 1.овог члана, обавезно се подносе докази о испуњености услова

за признавање права на новчану накнаду, у складу са овом Одлуком, и то:
1/извод из матичне књиге рођених за сву децу,
2/уверење мајке о држављанству Републике Србије које не може бити старије од 6
месеци,
3/фотокопија личне карте мајке и копија пребивалишта за децу.
4/фотокопија оверене здравствене књижице мајке,
5/фотокопија текућег рачуна или штедне књижице мајке код поштанске штедионице.
     Захтев за остваривање права на новчану накнаду подноси се најкасније до
навршена три месеца живота детета.
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Члан 4.
      У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих
разлога спречена да се брине о детету,  право из ове Одлуке, уместо мајке може
остварити отац, односно законски заступник детета, уколико испуњава услове утврђене
чланом 2.ове Одлуке.

Члан 5.
       У случају утврђеном чл.4.ове Одлуке, отац, односно законски заступник, уз
захтев за новчану накнаду, обавезно подноси:
-извод из матичне књиге рођених за децу,
-уверење о држављанству за оца, односно законског заступника,
-фотокопија личне карте и копија пребивалишта за дете-децу,
-фотокопија оверене здравствене књижице,
-извод из матичне књиге умрлих или уверење органа старатељства да је мајка напустила
дете или решење да је мајка лишена родитељског права, или потврда надлежне
здравствене установе да услед теже болести мајка није у могућности да непосредно
брине о детету,  или потврда надлежне КПУ да се мајка налази на издржавању казне, или
друге доказе којима се потврђује да се мајка непосредно не брине о детету,
-фотокопија властитог текућег рачуна или штедне књижице.

Члан 6.
О признавању права на новчану помоћ, у складу са овом Одлуком, решава у

првом степену надлежни орган Општинске управе – Одељење за општу управу и
друштвене делатности.
           Рок за решавање о праву из става 1.овог члана је до 30.  дана од дана подношења
захтева.
          Против првостепеног решења може се изјавити жалба Општинском већу Општине
Лапово, у року од 15. дана, од дана достављања решења, а преко Одељења за општу
управу и друштвене делатности.

Члан 7.
      Новчана накнада исплаћује се једнократно из средстава буџета Општине Лапово.
      Износ новчане накнаде износи 5.000,00 динара, за свако рођено дете.

Члан 8.
      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у  „Службеном
гласнику општине Лапово“, а примењиваће се за децу рођену од 1.јула 2009.године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                   Број 020-61/09-III-04

ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                      Драган Златковић,с.р.

38.
На основу члана 2.  Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 6/06) и члана 30. Статута општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, број 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној дана 20. 07. 2009. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
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О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I

Образује се Комисија за спровођење 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. Милан Исаковић

Чланови Комисије:
1. Дејан Коцић
2. Јелена Шишковић
3. Дејан Јовичић
4. Мирослав Солунац

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

III
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је прикупљање пријава за јавну

лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини председнику
Општине.

СКУПШТИНА ОШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-66/09- I-04

                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                          Небојша Милетић,с.р.

39.
На основу члана 28. Статута Општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово“,

бр. 5/08 и 7/08) Скупштина општине Лапово на седници одржаној 20.07.2009. године,
донела је

О Д Л У К У
о првој измени и допуни Одлуке о усвајању годишњег Програма уређивања грађевинског
земљишта на подручју општине Лапово ЈП „Нови Век“ Лапово за 2009. годину

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Одлука о првој измени и допуни Одлуке о усвајању годишњег

Програма уређивања грађевинског земљишта на подручју општине Лапово ЈП „Нови
Век“ Лапово за 2009. годину, као у материјалу.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику

општине Лапово“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-63/09- I-04

                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                                                                 Небојша Милетић,с.р.

У Одлуци о усвајању Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на
подручју општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово“ број 9/08) у поглављу

А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА :

у тачки 1.2. реконструкција улица у 2009. години :
-  улица Царице Милице и Стевана Сремца „износ од 7.000.000.00 динара“ замењује се
„износом од 2.566.000.00 динара “
-додаје се: „део улице Светог Саве од цркве Света Петка до раскрснице са
Карађорђевом улицом“ средства планирана буџетом 0,00динара

у тачки 2. уређење платоа испред Тржног центра – додаје се „ уређење партера око
спортске хале“ средства планирана буџетом 0,00динара

У тачки 8.  уређење простора ауто и кванташке пијаце (од могућег откупа земљишта до
привођења простора намени) ,“износ од 2.000.000.00 динара„  замењује се „износом од
0.00“

У тачки 10. завршетак капеле у доњокрајском гробљу „износ од 438.469.80
динара „ замењује се „износом од 0.00 динара“

У тачки 13. откуп парцеле за паркинг простор –власника Здравковић Чедомира,и
парцеле иза тржног центра „износ од 1.700.000.00 динара“ замењује се „износом од
0.00 динара“

У тачки 14. Изградња ТС-а и гасне инсталације за спортску халу
брише се став - стечене обавезе по уговору из 2008. године за прву и другу фазу
електрификације трафо станице код спортске хале а „износ од 1.601.530.20 динара“
замењује се износом од „0.00 динара“

Сва средства под А.ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ,“износ од
19.940.000,00 динара“ замењује се „износом од 9.766.000,00 динара“.

Све укупно субвенције,износ од „30.000.000,00 динара“ замењује се „износом од
19.826.000,00 динара“

У Одлуци о усвајању Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на
подручју општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово“ број 9/08) у поглављу
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА под ПРИХОДИ-ма:
У тачки 1. „из буџета за плате за запослене“, „износ од 2.781.000,00 динара „  замењује
се „износом од 2.746.343,00динара.
У тачки 2. „социјални доприноси на терет послодавца“, „износ од 467.000,00 динара „
замењује се „износом од 420.754,00динара.
У тачки 4.  „накнаде у натури“ „износ од 530.000,00 динара „ замењује се „износом од
0,00динара.
Све укупно приходи : „износ 34.348.000,00 динара“ замењује се „износом од
23.563.097,00динара“
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У Одлуци о усвајању Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на
подручју општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово“ број 9/08) у поглављу
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА под РАСХОДИ-ма:
У тачки 4. „из буџета за плате за запослене“, „износ од 2.781.000,00 динара „  замењује
се „износом од 2.746.343,00динара.
У тачки 5. „социјални доприноси на терет послодавца“, „износ од 467.000,00 динара „
замењује се „износом од 420.754,00динара.
У тачки 6.  „накнаде у натури“ „износ од 530.000,00 динара „ замењује се „износом од
0,00динара.
Све укупно расходи: „износ 34.348.000,00 динара“ замењује се „износом од
23.563.097,00динара“

О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Лапово за 2009. годину
поглављем II посебан део – Јавном Предузећу „Нови Век“ Лапово , на име субвенција
планирано је умањење за 10.174.000,00 динара,односно износ од „30.000.000,00 динара“
замењен износом од „19.826.000,00 динара“, а распоређивање средстава извршено као у
диспозитиву овог Предлога Одлуке.

Управни одбор ЈП „Нови Век“ Лапово
број 110-1- 48/08 од 10.07.2009. године

       Председник УО ЈП „Нови век“ Лапово
                Саша Богдановић,с.р.

40.
             На основу члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.
9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06), и члана 32. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 30. тачка 3. Статута општине Лапово,
(“Службени гласник општине Лапово”. бр. 5/08, 7/08), на предлог председника општине,
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 20.07.2009. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА

2009.  ГОДИНУ
I  ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У члану 3.  Одлуке,  став I  –  Средства која се ограничавају,  редни број 2,  економска
класификација 733150 Трансферна средства Републичког буџета, износ од
«33.625.000,00» динара, замењује се износом «18.093.000,00» динара.

Члан 2.
 Износ свега Средства која се ограничавају, износ од «62.625.000,00 динара», замењује
се износом «47.093.000,00» динара.

Члан 3.
У члану 3.  Одлуке,  став V  –  Јавни приходи за комуналне потребе,  редни број 23,
економска класификација 742253 – Накнада за уређење грађевинског земљишта, износ
од «24.549.000,00» динара, замењује се износом «23.338.885,00» динара.

Члан 4.
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 Износ свега Јавни приходи за комуналне потребе, износ од «60.169.000,00 динара»,
замењује се износом «58.958.885,00» динара.

Члан 5.
           УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «160.094.000,00» динара, замењује се износом
«143.351.885,00» динара.

II  ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 1.

       У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Председник општине, функција
110, економска класификација 411000, позиција 1 – Плата и додаци, износ «2.556.000,00»
динара, замењује се износом «2.559.983,00» динара.

Члан 2.
       У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Председник општине, функција
110, економска класификација 412000, позиција 2 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ «458.000,00» динара, замењује се износом «459.065,00» динара.

Члан 3.
       У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Председник општине, функција
110,  економска класификација 413000,  позиција 3  –  Накнаде у натури,  износ
«290.000,00» динара, замењује се износом «0,00» динара.

Члан 4.
Свега Скупштина општине, председник општине, износ «3.654.000,00» динара, замењује
се износом «3.369.048,00» динара.

Члан 5.
       У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција
110, економска класификација 411000, позиција 6 – Плата и додаци, износ «2.781.000,00»
динара, замењује се износом «2.758.137,00» динара.

Члан 6.
       У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција
110, економска класификација 412000, позиција 7 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ «514.000,00» динара, замењује се износом «507.114,00» динара.

Члан 7.
       У члану 5. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, скупштина општине, функција

110, економска класификација 413000, позиција 8 – Накнаде у натури, износ
«200.000,00»

динара, замењује се износом «0,00» динара.
Члан 8.

Свега Скупштина општине, скупштина општине, износ «20.489.000,00» динара, замењује
се износом «20.259.251,00» динара.

Члан 9.
Свега Скупштина општине, износ «24.793.000,00» динара, замењује се износом
«24.278.299,00» динара.

Члан 10.
У члану 4.  Одлуке,  раздео 2.  –  Општинска управа,  функција 130,  економска

класификација 411000, позиција 28 – Плата и додаци, износ «11.088.000,00» динара,
замењује се износом «10.819.310,00» динара.

Члан 11.
У члану 4.  Одлуке,  раздео 2.  –  Општинска управа,  функција 130,  економска

класификација 412000, позиција 29 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ
«1.985.000,00» динара, замењује се износом «1.991.697,00» динара.

Члан 12.
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У члану 4.  Одлуке,  раздео 2.  –  Општинска управа,  функција 130,  економска
класификација 413000, позиција 30 – Накнаде у натури, износ «2.210.000,00» динара,
замењује се износом «0,00» динара.

Члан 13.
           Износ свега Општинска управа «26.483.000,00» динара, замењује се износом
«24.011.007,00» динара.

Члан 14.
У члану 4.  Одлуке,  раздео 6.  – Средства за културу «Стефан Немања», функција

820, економска класификација 411000, позиција 46 – Плата и додаци, износ
«1.863.000,00» динара, замењује се износом «1.830.560,00» динара.

Члан 15.
У члану 4.  Одлуке,  раздео 6.  – Средства за културу «Стефан Немања», функција

820, економска класификација 412000, позиција 47 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ «334.000,00» динара, замењује се износом «335.938,00» динара.

Члан 16.
            У члану 5. Одлуке, раздео 6. – Средства за културу «Стефан Немања», функција
820, економска класификација 413000, позиција 48 – Накнаде у натури, износ
«384.000,00» динара, заменити износом «0,00» динара.

Члан 17.
           Износ свега Средства за културу «Стефан Немања» «6.458.000,00» динара,
замењује се износом «6.043.498,00» динара.

Члан 18.
            У члану 5. Одлуке, раздео 7. – Библиотека «Слово», функција 820, економска
класификација 411000, позиција 62 – Плата и додаци, износ «2.701.000,00» динара,
заменити износом «2.152.951,00» динара.

Члан 19.
            У члану 5. Одлуке, раздео 7. – Библиотека «Слово», функција 820, економска
класификација 412000, позиција 63 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ
«484.000,00» динара, заменити износом «393.852,00» динара.

Члан 20.
            У члану 5. Одлуке, раздео 7. – Библиотека «Слово», функција 820, економска
класификација 413000, позиција 64 – Накнаде у натури, износ «432.000,00» динара,
заменити износом «0,00» динара.

Члан 21.
           Износ свега Библиотека «Слово» «4.451.000,00» динара, замењује се износом
«3.380.803,00» динара.

Члан 22.
            У члану 5. Одлуке, раздео 9. – Средства за друштвену бригу о деци «Наша
младост», функција 911, економска класификација 411000, позиција 77 – Плата и додаци,
износ «12.161.000,00» динара, заменити износом «12.013.733,00» динара.

Члан 23.
            У члану 5. Одлуке, раздео 9. – Средства за друштвену бригу о деци «Наша
младост», функција 911, економска класификација 412000, позиција 78 – Социјални
доприноси на терет послодавца, износ «2.177.000,00» динара, заменити износом
«2.150.448,00» динара.

Члан 24.
            У члану 5. Одлуке, раздео 9. – Средства за друштвену бригу о деци «Наша
младост», функција 911, економска класификација 413000, позиција 79 – Накнаде у
натури, износ «2.592.000,00» динара, заменити износом «0,00» динара.

Члан 25.
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           Износ свега Средства за друштвену бригу о деци «Наша младост» «19.235.000,00»
динара, замењује се износом «16.469.181,00» динара.

Члан 26.
            У члану 5. Одлуке, раздео 10. – Социјална заштита, функција 090, економска
класификација 472000, позиција 92 – Социјална заштита – проширена права, износ
«450.000,00» динара, заменити износом «1.730.000,00» динара.

Члан 27.
           Износ свега Социјална заштита «2.190.000,00» динара, замењује се износом
«3.470.000,00» динара.

Члан 28.
            У члану 5. Одлуке, раздео 12. -  ЈП «Нови Век», функција 620, економска
класификација 411000, позиција 110 – Плата и додаци, износ «2.781.000,00» динара,
замењује се износом «2.746.343,00» динара.

Члан 29.
            У члану 5. Одлуке, раздео 12. -  ЈП «Нови Век», функција 620, економска
класификација 412000, позиција 111 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ
«467.000,00» динара, замењује се износом «420.754,00» динара.

Члан 30.
            У члану 5. Одлуке, раздео 12. -  ЈП «Нови Век», функција 620, економска
класификација 413000, позиција 112 – Накнаде у натури, износ «530.000,00» динара,
замењује се износом «0,00» динара.

Члан 31.
            У члану 5. Одлуке, раздео 12. -  ЈП «Нови Век», функција 620, економска
класификација 451000, позиција 118 – Субвенције, износ «30.000.000,00» динара,
замењује се износом «19.826.000,00» динара.

Члан 32.
Свега ЈП «Нови век», износ «33.978.000,00» дин., замењује се износом «23.193.097,00»
дин.

Члан 33.
УКУПНИ РАСХОДИ, износ «160.094.000,00» дин, замењује се износом

«143.351.885,00»дин.
Члан 34.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном гласнику
општине Лапово”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
 Број: 400-22/09-I-04

                                                            ПРЕДСЕДНИК
                                                                                          Небојша Милетић,с.р.

41.
На основу чл.93.ст.1.Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник РС“, бр.129/07/,
и чл.30. а у вези са чл.91.Стаута општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“,
бр.5/08 и 7/08/, Скупштина  општине Лапово, на седници одржаној 20.07.2009 године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању назива улица

I. Одређивање назива улицама /  „Радна зона 1“ у Лапову/, и то:
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1/Одређује се назив „ Улица 17.Марта“, која почиње од улице Његошеве, поред
аутопута Београд-Ниш, са десне стране, до магистралног пута Лапово- Крагујевац.

2/ Постојећа „Улица Љубомира Јовановића“, је продужетак од железничког
надвожњака пруге Београд-Ниш., наставља поред железничке пруге Београд-Ниш, са
леве стране, до пута за железнички надвожњак који је испред улице Железничка.

3/ Одређује се назив „Улица Ковачичка“,која почиње од улице „17.Марта „ до улице
Љубомира Јовановића.

II.Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број : 020-69-09-I-04

                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                                                          Небојша Милетић,с.р.

42.
Скупштина општине Лапово,  на основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, бр.129/07), члана 3. Одлуке о јавним и некатегорисаним
путевима на територији општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/07
)и члана 30.  Статута општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово“,  бр.5/08  и
7/08), а поводом захтева инвеститора „ Форма Идеале „ Крагујевац, за укидање својства
некатегорисаног пута , у сврху привођења намени земљишта у обухвату ПДР-а „ Радна
зона 1- друга фаза „ у Лапову, на седници одржаној 20. 07. 2009. године, донела је

О Д Л У К У

Члан 1.
Укида се својство некатегорисаног пута за кп.бр. 13192/1 КО Лапово, површине

0,29,16 ха, која се налази у обухвату ПДР-а „ Радна зона 1- друга фаза „ у Лапову.

Члан 2.
          Својство некатегорисаног пута укида се из разлога не коришћења у сврху за коју је
намењен, а уз претходно прибављену сагласност управљача,  ЈП за урбанизам,
грађевинско земљиште, изградњу и путеве  «Нови Век» Лапово бр. 220-2-49/09 од
09.07.2009. године

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном

гласнику општине Лапово“.
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Број : 020-69-09-I-04

                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                                                          Небојша Милетић,с.р.
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43.
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 5/08, и 7/08), а уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-02645/2009-06 од 04.06.2009.
године, скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 20.07.2009. године донела
је

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

2009. годину

I ОПШТИ ДЕО

          1. Увод

          Општина Лапово ( једна катастарска општина)  лежи у средишњем делу долине
Велике Мораве на крајњој југозападној страни доњовеликоморавске котлине. Насеље се
локализовало на прелазу алувијалне равни Велике Мораве у ниско побрђе крајњих
изданака планине Рудника. Ниски део Лапова је у алувијалној равни, са обе стране
ранијег корита реке Лепенице које ограничава насеље од лепеничко-моравске
инундационе равни. Јужни насељски крај, око главне железничке станице, је на излазу
Лепенице у великоморавску равницу, испред ушћа Лепенице у Велику Мораву. Лапово
је на надморској висини од 107 метара.

          Од површинских вода кроз Лапово протичу Велика Морава у дужини од 12 Км,
Лепеница 5 Км и Рача 7 Км.

          Укупна површина општине износи 55 Км². Положај је одређен координатама
између  44º 08' 45''  и  44º 13' 30''  северне  географске  ширине и  21º 01' 20''  и 21º 09' 30''
источне географске дужине.

          Према последњем попису укупан број становника у општини Лапово износи 8.228.

          Обрадиво пољопривредно земљиште заузима површину од око 4.300 хектара.
Парцеле су уситњене, има их  18.370. Просечна величина парцеле обрадивог
пољопривредног земљишта износи око 24 ара.
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Табела 1. Сетвена структура

Употреба земљишта ( у ха )
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4.535 4.051 3.175 41 182 653 157 258 69 0 0

          Генералним урбанистичким планом, усвојеним 20.03.1998. године, на подручју
општине Лапово одређено је 660 хектара земљишта као грађевинско и то:

- појединачни интерес 488.85,00 хектара,
- општи интерес 171.15,00 хектара.

          Генерални урбанистички план је на снази до 2010. године.

          2. Климатске прилике на територији општине Лапово

          Услед недостатка метеоролошких станица на подручју саме општине, као
репрезентативна станица, приказана је станица у Ћуприји, која припада сливу Велике
Мораве.

          Температурне прилике. Климатско подручје одликује се релативно хладним
зимама, незнатно топлијим јесенима од пролећа и умерено топлијим летима. Средње
температуре годишњих доба су 1,1 ºC за зиму, 11,3  ºC за пролеће, 21,2 ºC за лето и 12  ºC
за јесен.

5,7% 1,5%3,5%

89,3%

Оранице и баште

Воћњаци

Виногради

Ливаде
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          Средња вишегодишња температура ваздуха износи 10,8°C.  У просеку је
најхладнији месец јануар са просечном температуром која износи -0,4°C, док је
најтоплији месец јули са средњом месечном температуром 20,7°C.

          Период са средњом дневном температуром изнад 5 ºC доста је дуг, јер почиње
првом половином марта, а завршава се касно у јесен (крајем новембра). Према томе,
вегетациони период траје 264 дана или око 8,5 месеци. Средњи годишњи број дана са
мразем износи 80,2 дана; највећи је број мразних дана у јануару и фебруару.

Табела 2. Приказ карактеристичних средње месечних и годишњих температура  ваздуха

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.
Тsr -0,4 1,7 5,8 11,4 16,2 19,3 20,7 20,5 16,5 11,1 6,0 1,3 10,8

σ 2,3 2,6 2,2 1,8 1,5 1,3 1,2 1,6 1,7 1,7 2,2 1,9 0,6

Cv -5,51 1,52 0,37 0,16 0,09 0,07 0,06 0,08 0,10 0,16 0,37 1,46 0,05

Тmax 3,5 7,2 9,5 14,9 19,2 21,9 23,7 25,2 20,8 15,9 10,2 4,3 12,4

Тmin -6,3 -4,4 0,8 6,5 12,9 16,9 18,6 16,8 13,6 7,7 0,0 -3,4 9,8

   Влажност ваздуха. Највеће бројне вредности релативне влажности ваздуха су у
зимским месецима (децембру и јануару), а најмање у току лета (јули и август). Средња
годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 75 %.

Падавине. Највећа количина падавина је у јуну и мају , а најмања у фебруару,
марту и јануару. Просечна висина годишњих падавина износи 642 мм.

          Најкишовитије годишње доба је лето са просечном висином падавина од 192 мм,
док су зима (131  мм)  и јесен (145  мм)  са најмањом висином падавина.  Укупан број
падавинских дана у току године износи 131. Просечан број падавинских дана са јаким
кишама од 10 до 20 мм износи 19 и углавном се јављају у летњим месецима; број дана са
снежним покривачем у току године износи 37,5.

Табела бр.3. Приказ средње месечних и годишњих сума падавина (mm)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.
Пsr 43,6 41,7 42,6 56,1 75,3 82,2 60,1 42,2 50,9 41,0 50,6 55,2 641,6

σ 25,6 22,9 25,4 21,9 49,2 44,2 40,8 32,5 34,2 31,9 26,7 29,3 109,0

Cv 0,59 0,55 0,60 0,39 0,65 0,54 0,68 0,77 0,67 0,78 0,53 0,53 0,17

Пmax 104,7 87,6 121,4 103,6 205,8 226,5 183,1 166,5 127,4 121,3 138,1 111,6 906,8
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          Сл. 1. Ружа ветрова

3. Земљишни покривач

 Гајњача. Овом типу земљишта припада  45  % од укупне површине земљишта на
целој територији општине Лапово, односно 2.485 хектара. Највећи део обухвата права
гајњача, док је гајњача у оподзољавању заступљена у мањем обиму.

 Алувијална земљишта чине 55 % од укупне површине или 3.015 хектара. Алувијум
обухвата 1.381 хектар или 25 % , а алувијална смоница 1.634 хектара или 30 % од укупне
површине.

 Сл. 2. Педолошка карта КО Лапово – 1. гајњача, 2. гајњача у оподзољавању, 3.
алувијална смоница и 4. алувијум



ТАБЕЛА1. Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама

ред. бр.
катастарска
општина

пољопривредно земљиште(ха)
обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици
и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)
Лапово 3663.1032 264.0779 257.5124 119.2630 4303.9565 29.7002 1166.5534 5500.2101

УКУПНО 3663.1032 0.0000 264.0779 257.5124 119.2630 4303.9565 29.7002 0.0000 1166.5534 5500.2101

• извор података - Републички геодетски завод - служба за катастар непокретности Лапово
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ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

редни
број

катаст.
општина

облик
својине

пољопривредно земљиште (ха)

обрадиво пољопривредно земљиште (ха)

пашњаци

рибњаци,
трстици
и
мочваре

остало
земљиште УКУПНОњиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно

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

     1

приватна
својина 3526.7982 255.7228 256.4020 117.0935 4156.0165 24.1955 707.9220 4888.1340
државна
својина РС 42.9162 2.5904 0.2718 1.7233 47.5017 5.3326 322.3093 375.1436
државна
својина СРЈ
друштвена
својина 32.0913 0.0886 0.5820 0.3109 33.0728 7.9344 41.0072
задружна
својина
мешовита
својина
други
облици
својине 61.2975 5.6761 0.2566 0.1353 67.3655 0.1721 128.3877 195.9253

2 3663.1032 264.0779 257.5124 119.2630 4303.9565 29.7002 1166.5534 5500.2101

• извор података - Републички геодетски завод - служба за катастар непокретности Лапово
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ТАБЕЛА 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

пољопривредно земљиште у ха

култура
класа

I II III IV V VI VII VIII
њива 1045.8610 673.4654 1800.0095 116.3522 27.4151
врт
воћњаци 34.5223 178.9349 49.0807 1.5400
виногради 0.1879 249.7822 7.5423
ливаде 6.5200 6.9424 105.0122 0.7884
пашњаци 18.2810 3.9549 7.2472 0.2171 0.2670
трстици-
мочваре

УКУПНО 1105.3722 1113.0798 1968.8919 118.8977 27.4151 0.2670 0.0000 0.0000 4333.9237

•  извор података - Републички геодетски завод - служба за катастар непокретности Лапово

ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

назив корисника и његова адреса
површина земљишта коју
користи (ха) исказано по катастарским општинама (ха)

ДП “ПИК Лапово” 15.0687
ЈП “Железница Србије” 56.9763
Општина Лапово 211.8989
Електрошумадија 0.1106
ЈВП "Србијаводе" 74.5302
ЈП "Нови век" 0.4606
Месна заједница Лапово 1.2529
ЈП "Водовод и канализација" Крагујевац 3.5798
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ЈКСП "Морава" Лапово 6.6854
"Универзал" Београд 2.3753
Основна школа "С.Марковић" Лапово 2.2049
закупци по програму 200_
закупци по програму 200_
укупно 375.1436 0.0000
•  извор података - Републички геодетски завод - служба за Катастар непокретности Лапово

ТАБЕЛА 8.    План прихода сопственог учешћа

извор средстава  40 %(дин)

 Накнада од промена намене пољопривредног земљишта у 2008.г. 3708715.33

Планирана средства од накнаде за промену намене пољопривредног
земљишта у 2009.г. 1500000.00

УКУПНО 5208715.33

*  курс еура на дан израде табела износи 94,7674 дин. (25.05.2009.г.)
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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)

комасација пољопривредног земљишта

добровољно груписање парцела

одводњавање пољопривредног земљишта

наводњавање пољопривредног земљишта

обележавање парцела државног земљишта

уређење атарских путева 5208715.33 100 5208715.33

уређење и опремање противградне службе

уређење и опремање пољочуварске службе
побољшање квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта

мелиорација ливада и пашњака

претварање необрадивог у обрадиво земљиште

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 5,208,715.33 100 5208715.33 0.00

биолошка рекултивација пољопривредног
земљишта
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противерозионе мере на пољопривредном
земљишту

подизање ветрозаштитних појасева

контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта (прве до пете класе), унетог минералног
ђубрива и пестицида у обрадиво пољопривредно
земљиште

утврђивање постојања опасних и штетних материја
у пољопривредно земљиште

II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 0.00 0.00 0.00

студијско- истраживачки радови

остало

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

укупно(I+II+ III) 5208715.33 100 5208715.33 0.00
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III    ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ТАБЕЛА 13
Преглед груписаних
надметања план коришћења

КО потес
број јавног
надметања

број
поседовног
листа/листа
непокретности

број
катастарске
парцеле

култура и
класа

површина
(ха) боја напомена

Лапово Дрењар 1 8733 2119/3 Њива 3. 1.0434
Лапово Алија 1 8733 2743 Њива 3. 0.1485
укупно 1 1 1.1919
Лапово Парлози 2 8733 2203 Њива 2. 0.0711
Лапово Парлози 2 8733 2204 Њива 3. 0.1699
Лапово Парлози 2 8733 2322 Њива 3. 0.0864
укупно 2 2 0.3274
Лапово Смрдуја 3 8733 6538/1 Њива 2. 0.3227
Лапово Смрдуја 3 8733 6539/2 Њива 2. 0.2593
укупно 3 3 0.5820
Лапово Било 4 8733 9907/2 Њива 3 0.1750
Лапово Било 4 8733 10127 Њива 3 0.1423
укупно 4 4 0.3173
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Лапово Гаревина 5 8733 12142 Ливада 3. 0.0961
Лапово Луг 5 8733 12899 Њива 1. 0.1976
Лапово Криваја 5 8733 12903/2 Њива 1. 0.0132
Лапово Гаревина 5 8733 13103/2 Њива 1. 0.1554
Лапово Тичево 5 8733 13184/1 Њива 1. 0.2150
Лапово Пољанка 5 8733 13355/2 Виногр. 2. 0.1439
укупно 5 5 0.8212

Лапово Шавац 6 8733 13386/1 Њива 3. 0.9184
Лапово Шавац 6 8733 13386/2 Њива 3. 0.3111
укупно 6 6 1.2295
Лапово Јагњед 7 8733 14516/108 Њива 2. 0.4352
Лапово Рајковица 7 8733 14516/117 Њива 1. 0.0773
Лапово Рајковица 7 8733 14516/125 Њива 1. 0.1152
Лапово Дубава 7 8733 14516/146 Њива 5. 0.0206
Лапово Врбак на д. 7 8733 14516/158 Пашњак 1. 0.0743
Лапово Врбак на д. 7 8733 14516/161 Пашњак 1. 0.2457
укупно 7 7 0.9683
Лапово Врбак на д. 8 8733 14516/199 Њива 1. 0.1116
Лапово Врбак на д. 8 8733 14516/201 Њива 1. 0.1133
Лапово Дубава 8 8733 14516/218 Њива 1. 1.8279
Лапово Врбак на д. 8 8733 14516/219 Њива 1. 0.1500
укупно 8 8 2.2028
Лапово Врбак на д. 9 8733 14516/221 Њива 1. 0.0928
Лапово Врбак на д. 9 8733 14516/223 Пашњак 1. 0.3561
Лапово Врбак на д. 9 8733 14516/224 Пашњак 1. 1.7595
Лапово Врбак на д. 9 8733 14516/225 Пашњак 1. 0.0097
укупно 9 9 2.2181
Лапово Врбак на д. 10 8733 14516/232 Њива 1. 0.0541
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Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/275 Њива 1. 0.0614
Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/287 Пашњак 1. 0.0301
Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/288 Њива 1. 0.0429
Лапово Врбак на т. 10 8733 14516/295 Њива 1. 0.0265
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 14516/364 Њива 1. 0.0342
Лапово Липовац 10 8733 14516/365 Њива 1. 0.1831
Лапово Липовац 10 8733 14516/366 Њива 1. 0.1801
Лапово Заклопаче 10 8733 14516/420 Њива 1. 0.6187
укупно 10 10 1.7030
УКУПНО 11.5615

ТАБЕЛА 14. Збирна табела
из плана коришћења за 2009.годину

КО

укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)

издато у
закуп по
Програму
200_.(ха)

трајање
закупа
(од-до)

издато у
закуп по
Програму
200_.(ха)

трајање
закупа
(од-до)

планирано
за закуп у
2009.(ха)

најмања
површина за
надметање(ха)

највећа
површина за
надметање(ха)

просечна
површина за
надметање(ха)

број
надметања

Лапово 375.1436 11.5615 0.3173 2.2181 1.1562 10
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УКУПНО 375.1436 0.0000 0.0000 11.5615 1.1562 10

ТАБЕЛА 15 Величине јавних надметања

величина   (ха) број јавних надметања
до 5 10
од 5 до 25
од 25 до 50
од 50 до 100
од 100 до 200
од 200 до 500
преко 500
УКУПНО 10

•подаци се односе на план коришћења у 2009.години
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ТАБЕЛА 15а. Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима

разлог изузимања корисник КО коментар површина (ха)
* ДП “ПИК Лапово” Лапово 3.5072
* ЈП “Железница Србије” Лапово 56.9763
* Општина Лапово Лапово 211.8989
* Електрошумадија Лапово 0.1106
* ЈВП "Србијаводе" Лапово 74.5302
* ЈП "Нови век" Лапово 0.4606
* Месна заједница Лапово Лапово 1.2529
* ЈП "Водовод и

канализација" Крагујевац
Лапово 3.5798

* ЈКСП "Морава" Лапово Лапово 6.6854
* "Универзал" Београд Лапово 2.3753
* Основна школа

"С.Марковић" Лапово
Лапово 2.2049

363.5821

НАПОМЕНА - У служби за катастар непокретности Лапово, тренутно се спроводи излагање на јавни увид података о непокретностима и
уписима права на њима, односно поступак израде катастра непокретности - јединствене евиденције о непокретностима. Због тога је
Комисија издвојила укупно 11.5615 ха земљишта у државној својини за давање у закуп на период од 1 године. Такође, изузете су површине
којима, према евиденцији, газдују јавна предузећа и општина. До краја текуће године требало би да се потврди катастарски операт, па ће се
за израду програма 2010. године располагати конкретним подацима.

Скупштина општине Лапово

Број: 020-65/09-I-04

                                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                         Небојша Милетић,с.р.
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