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На основу члана 50. став 1. тачка
10.
Статута
Oпштине
Прокупље
(,,Службени лист Општине Прокупље“,
бр.7/08) и члана 7. Oдлуке о образовању
робних резерви меса у живој стоци
општине Прокупље („Службени лист
Општине Прокупље“ бр.20/16), Општинско
веће, дана 23.01.2017. године, доноси
УПУТСТВО
О изменама и допунама Упутства
о поверавању, чувању,
одржавању, обнављању, замени и
увећању
робних резерви меса у живој
стоци
Члан 1.
Упутствo о поверавању, чувању,
одржавању, обнављању, замени и увећању
робних резерви меса у живој стоци
општине Прокупље („Службени лист
Општине Прокупље“ 26/2016), мења се и то
у тачки 5. став 1. тако што се после алинеје
3. додаје нова алинеја која гласи:
„селекционисана грла говеда (
телад, јунице, стеоне јунице и краве) из
ширег матичног запата.“
Члан 2.

У тачки 6. Упутства, уместо речи: „две
приплодне јунице или телади“ треба да
стоје речи: „три приплодне краве,
јунице или телади“.
Члан 3.
Тачка 8. Упутства мења се и то:
- после алинеје 4. додаје се алинеја 5.
која гласи:
„ да у случају болести, повреде или
проблема у току репродукције грла,
обавести ЈКП ,,HAMMEUМ“ Прокупље и
надлежну
ветеринарску службу ради
прегледа и давања стручног мишљења.“
- алинеја 9. мења се и гласи:
„ да у уговореном року чувања од
седам година, приплодну или стеону
јуницу чува до седам година, стим што је
дужан да врати два женска телета
селекционисана и уматичена, старости
најмање од три месеца и масе не мање од
150 кг.“
- после алинеје 9. додаје се алинеја 10.
која гласи:
„ да задужено селекционисано грло
говеда ( краве, стеоне јунице, јунице и
телад) из ширег матичног запата, врати

26. Јануар 2016

Службени лист Општине Прокупље

као селекционисано и уматичено грло
(квалитетно приплодно) масе умањене
за 30 % у односу на задужење.“
Члан 4.
После тачке 8. додаје се тачка 9. која
гласи:
„Чувано грло се упућује на
економско искоришћавање само по
препоруци надлежног стручног лица
(ветеринара) након извршеног прегледа и
предузетих мера у циљу лечења грла
(
услед
повреде,
болести
или
репродуктивних сметњи).“
Члан 5.
У тачки 11. после става 1. додаје се
став 2. који гласи:
„ Са чуварима робних резерви који пре
ступања на снагу овог Упутства немају
закључен Уговор, а који су по основу
раније потписаних Изјава у потпуности
признали да су им одређена грла робних
резерви поверена, ЈКП „HAMMEUM“
Прокупље закључује уговоре у складу са
овим Упутством.“
Члан 6.
У свему осталом Упутство о
поверавању,
чувању,
одржавању,
обнављању, замени и увећању робних
резерви меса у живој стоци општине
Прокупље („Службени лист Општине
Прокупље“
26/2016),
остаје
непромењенo.
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Члан 7.
Ове измене и допуне Упутства
ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службенoм листу
Општине Прокупље“.
Број: 06 – 03 / 2017 - 02
У Прокупљу, 23.01.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић с.р.
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У складу са чланом 137. и
чланом 138. Закона о спорту (,,
Сл.гласник РС“ бр. 10/2016) , а у вези
члана 21. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Прокупље (,, Сл. лист Општине
Прокупље“ бр.28/16 ) Општинско веће
Општине Прокупље, на седници
одржаној дана
23.01.2017. године,
објављује
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ
ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И
ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА
И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2.
ПРАВИЛНИКА

Планирана
средства
за
финансирање такмичарског спорта
(редован програм, посебан програм )
којима се остварује општи интерес у
области спорта у општини Прокупље у
буџету
Општине
Прокупље
за
2017.годину, предвиђена Одлуком о
буџету
Општине
Прокупље
за
2017.годину ( ,,Сл.лист Општине
Прокупље
''
бр.29/2016)
од
30.12.2016.године у разделу 5, глава 1организовање спортских активности,
функционална класификација 810услуге рекреације и спорта, намена
70275, програм 14 развој спорта и
омладине, жифра програма 1301,
програмска
активност
–подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, шифра
програмске
активности
1301-001

економска
класификација
481900дотација
осталим
непрофитним
институцијама у укупном износу од 15
500 000, 00 динара. Распоређују се: у
износу од 6 000 000,00 динара за
финансирање такмичарског спорта
(редован програм,годишњи програм ) и
1 000 000,00 динара за финасирање
посебних програма ( јавни позив )
спортских организација које имају
седиште на територији општине
Прокупље.
За реализацију финансирања
редовног програма, у складу са чланом
2. Правилника, могуће је обезбедити
средства за следећу врсту трошкова:
1) подстицање и стварање услова
за унапређење спортске рекреације,
односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа
са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и
опремање спортских објеката на
територији
јединице
локалне
самоуправе, а посебно јавних спортских
терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских
објеката, и набавка спортске опреме и
реквизита;
3)
организација
спортских
такмичења од посебног значаја за
јединицу локалне самоуправе;
4)
учешће
спортских
организација са територије јединице
локалне самоуправе у домаћим и
европским клупским такмичењима;
5) физичко васпитање деце
предшколског узраста и школски спорт
(унапређење физичког вежбања, рад
школских
спортских
секција
и
друштава, општинска, градска и
међуопштинска
школска
спортска
такмичења и др.);
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6) делатност организација у
области спорта чији је оснивач
јединица локалне самоуправе;
7) делатност организација у
области спорта са седиштем на
територији
јединице
локалне
самоуправе које су од посебног значаја
за јединицу локалне самоуправе;
8) стипендирање за спортско
усавршавање категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста;
9) едукација, информисање и
саветовање грађана, спортиста и
осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће
бављење спортским активностима и
делатностима;
10)
периодична
тестирања,
сакупљање, анализа и дистрибуција
релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у
области спорта на територији јединице
локалне самоуправе, истраживачкоразвојни
пројекти
и
издавање
спортских публикација;
11) унапређивање стручног рада
учесника у систему спорта са
територије
јединице
локалне
самоуправе и подстицање запошљавања
висококвалификованих
спортских
стручњака и врхунских спортиста;
12) награде и признања за
постигнуте спортске резултате и
допринос развоју спорта.
За реализацију финансирања
посебних програма, након објављивања
Јавног позива, у складу са чланом 2.
Правилника могуће је обезбедити
средства за следећу врсту трошкова:
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1)
обезбеђење
услова
и
организовање спортских кампова за
спортски
развој
талентованих
спортиста и унапређење квалитета
стручног рада са њима;
2) унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање адекватног
спортско-здравственог
образовања
спортиста, посебно младих, укључујући
и антидопинг образовање;
3) спречавање негативних појава
у спорту (допинг, насиље и недолично
понашање,
намештање
спортских
резултата и др.);
4) рационално и наменско
коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је
корисник јединица локалне самоуправе
и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина
за тренирање учесницима у систему
спорта;
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Број: 06-3/2017-02
У Прокупљу, дана 23.01.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић с.р.
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