СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXIII

БРОЈ 3 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18. ,

04.03. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

31.
На основу члана 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди („Службени
Гласник РС“ број 10/13, 142/14 103/15 и 101/16) и члана 12. Одлуке о Општинском већу
(„Службени гласник општине Лапово“ број 8/12, 13/12 и 3/13), Општинско веће општине
Лапово, на седници одржаној дана 23.03.2017.године, донело је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Лапово у 2016. годину, који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-52/17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 320-18/16-03
09.03.2017.године

Предмет: Извештај о утрошку средстава по Програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лапово за
2016. годину

УТРОШАК СРЕДСТАВА
I ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
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У 2016. години по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Лапово за 2016. годину за регресирање
репродуктивног материјала - вештачко осемењавање квалитетних приплодних крава и
јуница, поднето је укупно 38 захтева од стране регистрованих пољопривредних
газдинстава са укупно 145 грла, и сви су реализовани у укупном износу од 290.000,00
динара.
II РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање
стандарда квалитета – инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава,
сектор воће, грожђе и поврће, шифра мере 101.3.3. за набавку система „кап по кап“ (траке,
црева, капаљке, вентили), поднет је један захтев и реализован у износу од 50.000,00
динара.
За набавку високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија и система за
наводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима – шифра мере 101.3.4. укупно је
поднето три захтева и реализовани у износу од 27.375,31 динара.
За набавку опреме за пчеларство – шифра мере 101.5.2. поднет је један захтев од
стране Удружења пчелара «Лапово» из Лапова и реализован је у износу од 246,119.17
динара.

Рекапитулација:

Шифра

I

100.1.2
II

А

101

Број
исплаћених
захтева/
пријава

УКУПНО:

43

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

Мерa подршке

(I+II)

100.1

Број
поднетих
захтева/
пријава

РЕГРЕСИ
Регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подстицаји за инвестиције у
пољопривреди за унапређење
конкурентности и достизање стандарда
квалитета
Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава

Планирана
средства
(РСД)

Исплаћена
средства
(РСД)

43

1,050,000.00

613,494.48

38

38

300,000.00

290,000.00

38

38

300,000.00

290,000.00

38

38

300,000.00

290,000.00

5

5

750,000.00

323,494.48

5

5

750,000.00

323,494.48

5

5

750,000.00

323,494.48
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Набака механизације и опреме за сетву,
садњу,
заштиту
биља
и
наводњавање/одводњавање за воћарску и
виноградарску
производњу,
производњу
садног материјала и повртарску производњу
(укључујући
и
производњу
расада
и
цвећарство) на отвореном пољу (набавка
механизације за воћарско-винаградарску
производњу; набавка прецизних машина за
сетву, машина за расађивање расада,
висококвалитетних прскалица или атомизера
за заштиту од болести, корова и штеточина;
набавка система са микропрскалицама за
заштиту воћњака, винограда и расадника од
измрзавања; набавка противградних мрежа и
пратеће опреме; набавка система кап по кап;
набавка пластичних фолија, агротекстила и
прскалица за наводњавање);

101.3.3.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или
материјала за повртарску производњу и
производњу
јагодастог
воћа,
као
и
расадничарску производњу и цвећарство у
заштићеном и полузаштићеном простору
(набавка конструкција за пластенике и
стакленике,
високо
квалитетних
вишегодишњих, вишеслојних фолија за
пластенике,
система
за
загревање
пластеника,
система
за
вештачко
осветљавање,
система
за
наводњавање/одводњавање
и
ђубрење
водотопивим ђубривима и столова за
производњу расада) за пластенике и
стакленике

101.3.4.

Набавка опреме за пчеларство

101.5.2.

1

1

250,000.00

50,000.00

3

3

250,000.00

27,375.31

1

1

250,000.00

246,119.17

32.
На основу члана 6.став 2. Правилника о поступку и начину решавања захтева
грађана и мерилима за одређивање новчане накнаде за штету насталу услед уједа
напуштених животиња ( „Службени гласник општине Лапово“ бр.10/3 и 11/13) и чл.2.
тачка 17. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“ бр.08/12)
Општинско веће Лапова, на седници одржаној дана 23.03.2017.године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине
накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња ( „Службени гласник општине
Лапово“ бр. 11/13, 7/14, 8/15, 14/15 и 10/16), врши се следећа измена:
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Комисије за утврђивање основаности захтева и висине
накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња:
-

Срђан Мујковић - лекар
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Члан 2.
За члана Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете
настале услед уједа напуштених животиња ИМЕНУЈЕ СЕ:
-

Радосав Павловић - лекар

Члан 3.
У свему осталом Одлука о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева
и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020- 53 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
33.
На основу члана 4. Одлуке о посебном паркинг простору („Сл.гласник Општине
Лапово“, бр. 2/17) и члана 25. и 27. Пословника о раду Општинског већа („Сл.гласник
Општине Лапово“, бр. 13/16), Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана
31.03.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о цени накнаде за коришћење посебног
паркинг простора
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о цени накнаде за коришћење посебног
паркинг простора намењеног за паркирање тешких теретних моторних возила-камиона са
приколицом и сличних теретних моторних возила, који је Надзорни одбор Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово, донео под бројем 584, на седници
одржаној дана 28.03.2017.године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-57/17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
34.
На основу члана 137.ст.2. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/16), члана 4а.
став 2. Правилника о финансирању спортских организација са територије општине Лапово
(Сл.гласник општине Лапово“ бр.4/15-пречишћен текст), чл. 55.ст.1.тачка 17. Статута
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) и Одлуке о
буџету општине Лапово за 2017. годину, на предлог Комисије за избор програма за доделу
средстава за унапређење спорта на територији општине Лапово, Општинско веће општине
Лапово, на седници одржаној дана 31.03.2017. године, донело је
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О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО У 2017.ГОДИНИ
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ финансирање редовних програмских активности спортских
организација са територије општине Лапово за 2017.годину и то:
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ФК „Локомотива“ Лапово
РК „Локомотива“ Лапово
Фудбалски клуб „Метеор“ Лапово
Рукометни клуб „Локоси“
Карате клуб Лапово
Бодибилдинг клуб „Power house“
Шаховски клуб Лапово
Општинска организација спортских
риболоваца „Морава“ Лапово
ФК „Лав“
Спортски савез општине Лапово
Укупно:

ИЗНОС
460.000,00 дин.
460.000,00 дин.
200.000,00 дин.
350.000,00 дин.
130.000,00 дин.
100.000,00 дин.
100.000,00 дин.
100.000,00 дин.
200.000,00 дин.
200.000,00 дин
2.300.000,00 дин

Члан 2.
Подносилац програма који је незадовољан Одлуком о додели средстава за
реализацију одобрених програма може поднети приговор Општинском већу у року од 8
дана од пријема обавештења о висини одобрених средстава.
О поднетом приговору Општинско веће одлучује у року од 15 дана од пријема
приговора.
Члан 3.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово да са подносиоцима одобрених
програма закључи уговор о међусобним правима и обавезама, најкасније у року од 8 дана
од пријема позива за закључење.
Уговором ће се нарочито регулисати временски план употребе средстава, начин
контроле над реализацијом програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења
извештаја о реализацији, начин доказивања реализације и наменског коришћења средстава.
Пренос средстава вршиће се сразмерно оствареним примањима и приходима
буџета Oпштине у 2017. години.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, финансије и заједничке
послове, општинске управе општине Лапово.
Спортске организације у обавези су да средства користе искључиво за намене за
које су им додељена у складу са одобреним програмом.
Наменско коришћење средстава контролише Одељење за привреду, финансије и
заједничке послове општине Лапово, на основу Извештаја који корисници подносе
квартално или на захтев овог Одељења, с тим што се по завршетку програма подноси
завршни обједињени извештај.
Извештај обавезно садржи као прилог финансијску и другу документацију као
доказ о утрошку средстава.
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-58 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1
2
3
4

Одлука о усвајању Извештја и спровођењу мера пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Лапово у 2016. години
Одлука о измени одлуке о образовању комисије за утврђивање основаности захтева и
висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња
Одлука о давању сагласнасти на одлуку о цени накнаде за коришћење посебног паркинг
простора
Одлука о додели средстава за реализацију програма спортских организација са територије
општине Лапово у 2017. години

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева
бр. 18
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 853-159
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800

1.
3
4
4

