СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXIII

БРОЈ 18 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18. ,

02.11. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

144.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-32/17-II
31.10.2017.године

На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник
РС,, бр.129/07, 83/14 и 101/16), члана 53. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово”, бр. 8/12,13/12 и 3/13), члана 3. Одлуке о буџету општине Лапово за
2017. годину („Сл. гласник општине Лапово“ бр. 18/16), и Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лапово за
2017. годину број: 020-201/17-III-04 од 26.10.2017.године, а у вези члана 13. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник Републике Србије''
број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), председник oпштине Лапово расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
Јавни позив се односи на подношење захтева за:

I Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
1. Право на учешће по јавном позиву
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних
газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем
на територији општине Лапово у активном статусу. Регресирање вештачког осемењавања
важи само за уматичена приплодна грла говеда – квалитетне краве и приплодне јунице
(вештачко осемењавање јуница – први пут и вештачко осемењавање првотелки и крава –
први пут после тељења)
2. Интензитет помоћи
Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) је
2.000,00 динара по приплодном грлу, а максимално до броја приплодних грла на
газдинству корисника.
3. Потребна документација за подносиоце захтева
-

Захтев за остваривање права на регрес;
Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за
2017.год.;
Копија картона за вештачко осемењавање о извршеном вештачком
осемењавању од 01.12.2016. до 30.11.2017. године;
Копија пасоша за осемењено грло;
Копија личне карте;
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Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
Потврда подручне селекцијске организације да су грла за које се подноси
захтев уматичена.

ИЗНОС СРЕДСТАВА
Укупна средства буџета општине Лапово за намене у тачки I, износе
300.000,00 динара.
II Набавка опреме за хлађење и складиштење млека
1. Право на учешће по јавном позиву
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних
газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем
на територији општине Лапово у активном статусу.
2. Интензитет помоћи
Износ подстицаја за набавку опреме за хлађење и складиштење млека –
лактофриза, износи 70% вредности купљене опреме (без ПДВ – а), односно максимум
70.000,00 РСД по кориснику.
3. Потребна документација за подносиоце захтева
-

Захтев за остваривање права за накнаду трошкова купљене опреме –
лактофриза;
Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за
2017.год.;
Копија ХИД броја објекта, додељеног од стране надлежне ветеринарске
станице, у коме се држе говеда;
Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од
01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија фискалног рачуна од 01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија личне карте;
Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;

III Набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка система
кап по кап).
1. Право на учешће по јавном позиву
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних
газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем
на територији општине Лапово у активном статусу.
2. Интензитет помоћи
Износ подстицаја за набавку система „кап по кап“ (траке, црева, капаљке, вентили)
износи 70% вредности купљене опреме, односно максимум 50.000,00 РСД по кориснику.
3. Потребна документација за подносиоце захтева
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Захтев за остваривање права за накнаду трошкова купљене опреме „кап по
кап“;
Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за
2017.год.;
Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од
01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија фискалног рачуна од 01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија личне карте;
Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;

IV Набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу
јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка високо квалитетних вишегодишњих,
вишеслојних фолија за пластенике као и система за наводњавање и ђубрење
водотопивим ђубривима).
1. Право на учешће по јавном позиву
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних
газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју са пребивалиштем
на територији општине Лапово у активном статусу.
2. Интензитет помоћи
Износ подстицаја за набавку високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних
фолија износи 70% вредности купљене фолије, односно максимум 50.000,00 РСД по
кориснику.
Износ подстицаја за набавку система за наводњавање и ђубрење водотопивим
ђубривима износи 70% вредности купљене опреме, односно максимум 50.000,00 РСД по
кориснику.
3. Потребна документација за подносиоце захтева
-

Захтев за остваривање права за накнаду трошкова купљене фолије / опреме за
наводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима ;
Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за
2017.год.;
Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од
01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија фискалног рачуна од 01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија личне карте;
Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;

V Набавка опреме за пчеларство (набавка кошница са пратећом опремом, као и
опреме за третман производа: ваге за даљинско очитавање, центрифуге
електричне, каде за отклапање саћа, парни топионик, електрични нож).
1. Право на учешће по јавном позиву
Крајњи корисник мере јесте правно лице – Удружење пчелара „Лапово“ са
територије општине Лапово, уписано у регистар удружења (са својим члановима).
2. Интензитет помоћи
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Износ подстицаја за набавку опреме за пчеларство износи 70% вредности купљене
опреме (без ПДВ – а), односно максимум 250.000,00 РСД по кориснику (један корисник –
Удружење пчелара „Лапово“). Подстицајна средства за подносиоца захтева уплаћују се
као учешће у набавци опреме, након пријема комплетног захтева. Подносилац захтева је
дужан да у року од два дана од дана пријема подстицајних средстава од стране општине,
изврши пренос укупних средстава (сопствених и подстицајних), добављачу за опрему која
је предмет овог јавног позива, и да у року од два дана достави општинској управи доказ о
уплати, као и фотокопију рачуна, издату од стране добављача.
3. Потребна документација за подносиоце захтева
-

-

Доказ о упису у регистар удружења;
Оверен списак чланова удружења, од којих најмање 50 % чланова имају
регистрована
пољопривредна
газдинства
са
уписаном
пчеларском
производњом у сточном фонду РПГ-а;
Предрачун за наведену опрему;
Доказ о обезбеђености средстава на име сопственог учешћа;
Фотокопија текућег рачуна Удружења;
Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;

ИЗНОС СРЕДСТАВА
Укупна средства буџета општине Лапово за намене у тачкама II, III, IV и V,
износе 950.000,00 динара.
V Општи услови и административна процедура
Захтеви за остваривање права по овом јавном позиву, као и изјаву којом се
признаје да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
корисници могу да преузму лично на писарници Општинске управе Лапово, у Одељењу
за привреду, финансије и заједничке послове или на сајту www.lapovo.rs
Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Лапово,
или поштом у затвореној коверти на адресу:
Општинска управа општине Лапово,
Његошева 18, 34220 Лапово
са назнаком
,,Комисија за пријем и контролу приспелих захтева за подстицаје у пољопривреди,,
Све додатне инфомације и објашњења могу се добити на телефон 063/660-989.
Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу
поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава или до краја 2017.
године, а рок за подношење захтева је до 30.11.2017. године.
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Комисије за
пријем и контролу приспелих захтева, формиране решењем општинске управе општине
Лапово, која ће утврдити да ли су испуњени прописани услови у смислу комплетности,
административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају
услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава назначених за ову
меру. Исплата средстава врши се на основу решења начелника општинске управе, а на
предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава, а рангирање ће бити по
редоследу поднетих захтева.
Неблаговремену и некоплетну документацију Комисија неће узети у разматрање.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Миличић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
(ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА) У 2017. ГОДИНИ
Име и презиме
(физичко лице - носилац
пољопривредног газдинства)
ЈМБГ
Адреса
Телефон (кућни / мобилни)
БПГ
Укупан број потврда о
извршеном в. осемењавању
Укупан износ подстицаја
(број потврда х 2.000 дин.)

Документација уз захтев:
1) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за
2017.год.;
2) Копија картона за вештачко осемењавање о извршеном вештачком осемењавању
од 01.12.2016. до 30.11.2017. године;
3) Копија пасоша за осемењено грло;
4) Копија личне карте;
5) Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
6) Потврда подручне селекцијске организације да су грла за које се подноси захтев
уматичена.

У Лапову, _____________________
____________________________
(Датум)

захтева

Потпис подносиоца
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Образац 2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
за набавку опреме за хлађење и складиштење млека – лактофриза, у 2017.години
Подаци о подносиоцу захтева
Име и презиме
(физичко лице - носилац
пољопривредног газдинства)
ЈМБГ
Адреса
Телефон (кућни / мобилни)
БПГ
ХИД

Подаци о опреми за коју се подноси захтев
Врста опреме

Износ цене
(РСД)
са ПДВ-ом

Износ цене
(РСД)
без ПДВ-а

70 % од износа
цене (РСД)
без ПДВ-а

опрема за хлађење и складиштење
млека – лактофриз
Документација уз захтев:
1) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017.
години;
2) Копија ХИД броја објекта, додељеног од стране надлежне ветеринарске станице, у
коме се држе говеда;
3) Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од 01.01.2017.
до 30.11.2017. године;
4) Копија фискалног рачуна од 01.01.2017. до 30.11.2017. године;
5) Копија личне карте;
6) Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;
У Лапову, _____________________
____________________________
(Датум)

захтева

Потпис подносиоца
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Образац 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
за набавку система „кап по кап“, за набавку високо квалитетних вишегодишњих,
вишеслојних фолија за пластенике као и система за наводњавање и ђубрење
водотопивим ђубривима, у 2017.години
Подаци о подносиоцу захтева
Име и презиме
(физичко лице - носилац
пољопривредног газдинства)
ЈМБГ
Адреса
Телефон (кућни / мобилни)
БПГ

Подаци о опреми за коју се подноси захтев
Износ цене
(РСД)
са ПДВ-ом

Врста опреме

Износ цене
(РСД)
без ПДВ-а

70 % од износа
цене (РСД)
без ПДВ-а

Систем за наводњавање „кап по кап“
Фолија за покривање пластеника
Опрема за за наводњавање и
ђубрење водотопивим ђубривима
наводњавање и прихрану.
СВЕГА:
Документација уз захтев:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017. години;
Копија готовинског рачуна-отпремнице на име подносиоца захтева од 01.01.2017. до 30.11.2017.
године;
Копија фискалног рачуна од 01.01.2017. до 30.11.2017. године;
Копија личне карте;
Копија текућег рачуна подносиоца захтева;
Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

У Лапову, _____________________
____________________________
(Датум)

Потпис подносиоца захтева
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Образац 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
за набавку опреме за пчеларство у 2017. години

Назив правног лица

Матични број

Седиште и адреса
Телефон

Износ цене
(РСД)
са ПДВ-ом

Врста опреме

Износ цене
(РСД)
без ПДВ-а

70 % од износа
цене (РСД)
без ПДВ-а

кошнице са пратећом опремом
опрема за третман производа: ваге
за даљинско очитавање, центрифуге
електричне, каде за отклапање саћа,
парни топионик, електрични нож.
СВЕГА:
Документација уз захтев:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Доказ о упису у регистар удружења;
Оверен списак чланова удружења, од којих најмање 50 % чланова имају регистрована
пољопривредна газдинства са уписаном пчеларском производњом у сточном фонду РПГ-а;
Предрачун за наведену опрему;
Доказ о обезбеђености средстава на име сопственог учешћа;
Фотокопија текућег рачуна Удружења;
Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја

У Лапову, _____________________
____________________________
(Датум)

м.п.

Потпис подносиоца захтева
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ИЗЈАВА
______________________________________________________________________
______
име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног
газдинства / назив и седиште (место, улица и број) правног лица

БПГ/ПИБ
МБ/ЈМБГ
Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и
сваком другом одговорношћу, да као подносилац захтева:
- за подстицај за који подносим захтев на Јавном позиву за подстицаје у
пољопривреди на територији општине Лапово за 2017. годину, не користим
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да
иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
- дозвољавам приступ подацима о личности који ће се искључиво користити у сврху
пријаве и учешћа на јавном позиву;
- гарантујем да je приложена документација уз захтев за подстицаје валидна и да сам
опрему
која
је
предмет
захтева
–
_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________
________ употребио за пољопривредну производњу на мом имању;

ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао/ла и
разумео/ла, као и да су сви наведени подаци тачни.

У Лапову, ____________________ године.

________________________
(потпис даваоца
изјаве)
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С А Д Р Ж А Ј

Ред.
број

стр.
Бр.
ОСТАЛИ АКТИ

1

Јавни позив по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја општине Лапово за 2017. годину број: 020-201/17-III-04
од 26.10.2017.године,

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.

