
15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 23

105.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-144/21-I
Датум: 15.10.2021.године
ЛАПОВО

На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4.
Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,  бр.  2/19),  члана 18.
Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и
Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“,
број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Члан 1.
Усваја се Акциони план развоја пољопривреде општине Лапово за период од 2020.

до 2025. године.
Члан 2.

Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.

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

општине Лапово“.

                  ПРЕДСЕДНИЦА

             Мирела Раденковић,ср.



15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 24

ОПШТИНА ЛАПОВО

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
2020-2025

Лапово
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СТРАТЕШКИ
ЦИЉ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ

Стартешки циљ
1.

Раст
продуктивности
кроз повећање
производње,
побољшање
квалитета
производа и
стабилност
дохотка
произвођача

Специфични циљ 1.1

Унапређење знања
пољопривредних
произвођача кроз
ефикаснији систем
саветодавне
подршке у области
пољопривреде и
руралног развоја

Мера 1.1.1 Едукација
и унапређење знања
пољопривредних
произвођача

Континуирано Број одржаних
едукација

Мера 1.1.2
Упознавање са
примерима добре
произвођачке праксе
у земљи и
иностранству

Континуирано Успостављени
контакти са

пољопривредним
произвођачима у

земљи,
иностранству

Мера 1.1.3 Подизање
капацитета
институционалних
саветодавних
капацитета у области
пољопривреде

2021-2025 Извештаји

Мера 1.1.4 Подизање
капацитета и
успостављање нових
система у оквиру
институција
укључених у систем
креирања и
трансфера знања

2021-2025 Извештаји

Мера 1.1.5
Унапређење система
трансфера знања и
проширење понуде
образовних и тренинг
програма

2021-2025 Број одржаних
тренинга и обука

Специфични циљ 1.2

Стабилизација
дохотка
пољопривредних
произвођача

Мера 1.2.1
Диверсификација
производње у оквиру
пољопривредних
газдинстава

Континуирано Број и структура
произведених

пољопривредних
производа

Мера 1.2.2
Интезивирање и
модернизација
пољопривредне
производње и
усклађивање
производње за
испуњење захтева ка
домаћим и страним
донаторским
програмима

Континуирано Извештаји

Мера 1.2.3 Раст
сточног фонда,
унапређење расне
структуре стада и
боља искоришћеност
генетичког
потенцијала домаћих
животиња

Континуирано Извештај

Мера 1.2.4 Повећање
површина под
вишегодишњим
засадима

2021-2025 Број засада

Мера 1.2.5
Прилагођавање

2021-2025 Број и структура
воћака
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сортимента воћака
производним
условима и
унапређење
технологије
производње
Мера 1.2.6
Унапређење
целокупног система
производње и
дистрибуције садног
и семенског
материјала

2021-2025 Извештаји

Мера 1.2.7
Успостављање
ефикаснијег система
услуга у
пољопривредним и
непољопривредним
делатностима

2021-2025 Повећан број
корисника

Мера 1.2.8
Унапређење система
промоције и
видљивости

2021-2023 Повећан број
корисника

Мера 1.2.9
Унапређење канала
продаје и пласмана
производа

2021-2024 Повећан обим
продаје

Специфични циљ 1.3

Финансијске мере
подршке
пољопривреди и
руралном развоју

Мера 1.3.1 Повећање
броја доступних мера
подршке за рурални
развој и
пољопривреду

2021-2025 Број нових мера

Мера 1.3.2 Повећање
броја корисника и
обима расположивог
финансијског
капитала намењеног
развоју
пољопривреде и
руралних подручја

2021-2025 Виши ниво
финансијског

капитала

Мера 1.3.3
Унапређење система
и лакши приступ
кредитним
средствима за
пољопривредне
произвођаче и остале
актере руралног
развоја

2021-2025 Износи
кредитирања

Мера 1.3.4
Унапређење система
осигурања

2021-2025 Број полиса
осигурања

Специфични циљ 1.4

Унапређење
квалитета и
безбедности
производа

Мера 1.4.1
Унапређење
безбедности и
квалитета хране и
хране за животиње уз
стално унапређивање
укупног система
безбедности хране

2021-2025 Број уведених
стандарда

Мера 1.4.2 Већа
примена
међународних

2021-2025 Број уведених
стандарда
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стандарда у
производњи и
преради
пољопривредних
производа
Мера 1.4.3
Успостављање и
јачање система рада
контролно-
инспекцијских
служби

2022 Број извршених
контрола

Мера 1.4.4
Успостављање
ефективног система
лабораторијске
контроле хране,
хране за животиње,
садног и семенског
материјала

2021-2025 Виши обим и
квалитет

СТРАТЕШКИ
ЦИЉ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ 2.

Раст
конкурентности
пољопривредних
газдинстава и
прерађивачке
индустрије у складу
са савременим
захтевима домаћег
и страног
тржишта и
техничко-
технолошко
унапређење
сектора
пољопривреде

Специфични циљ 2.1

Диверсификација
руралне економије

Мера 2.1.1 Увођење
виших степена
прераде кроз мини
прерадне системе у
оквиру
пољопривредних
газдинстава

Континуирано Виши учинак

Мера 2.1.2 Развој
руралног туризма

2021-2025 Повећан број
туриста

Мера 2.1.3 Развој
активности на
пољопривредном
газдинству у оквиру
непољопривредних
активности
заснованих на
традицији и култури
подручја

2021-2025 Повећан број
посетилаца

Мера 2.1.4 Развој
нових услуга и
производа у ланцу
пољопривредне
производње

2021-2025 Број нових услуга
и производа

Специфични циљ 2.2

Модернизација
пољопривредних
газдинстава кроз
осавремењавање
пољопривредне
механизације и
увођење нових
технологија
усклађеним са
захтевима
савременог
тржишта

Мера 2.2.1 Увођење
виших степена
прераде као начином
за остваривање
додате вредности
пољопривредних
производа

Континуирано Додата вредност
пољопривредних

производа

Мера 2.2.2
Модернизација
опреме и објеката у
пољопривреди

2021-2025 Број нових
објеката и опреме

Мера 2.2.3 Креирање
нових знања,
технологија,
производа и услуга
прилагођених
локалним условима

2021-2025 Број нових
технологија,

услуга, производа
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Мера 2.2.4 Јачање
способности сектора
пољопривреде за
креирање производа
више додате
вредности уз
употребу локалних
сировина

2021-2025 Количина
употребљених

локалних
сировина

Мера 2.2.5
Унапређење
технологије
производње и
ефикаснији систем
преношења знања и
иновација и
искустава

2022 Број одржаних
скупова,

извештаји

СТРАТЕШКИ
ЦИЉ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ 3.

Одрживо
управљање
ресурсима и
заштита
животне средине

Специфични циљ
3.1

Ефикасније
управљање
природним и
земљишним
ресурсима

Мера 3.1.1
Унапређење
одрживог коришћења
земљишта

2021-2025 Извештаји

Мера 3.1.2 Заштита
вода од негативних
утицаја
пољопривреде

2021-2025 Извештаји

Мера 3.1.3 Већи
степен коришћења
пољопривредних
површина

2021-2025 Извештаји

Мера 3.1.4
Успостављање и
промовисање
система интегралне
производње

2021-2025 Извештаји медија

Мера 3.1.5
Унапређење и
промовисање
производних засада
под аутохтоним
сортама воћа

2021-2025 Извештаји медија

Мера 3.1.6
Промовисање и
унапређење органске
пољопривредне
производње, система
контроле, надзора и
сертификације у
органској
производњи

2021-2025 Извештаји медија

Мера 3.1.7
Удруживање
пољопривредних
произвођача у циљу
укрупњивања поседа
и подизања модерних
и већих засада воћа

2021-2025 Број удружених

Мера 3.1.8
Унапређење
земљишне
инфраструктуре и
ефикасније
коришћење

2021-2025 Извештаји
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земљишта лошијег
квалитета
Мера 3.1.9
Унапређење система
мелиорације
земљишта и
унапређење
плодности земљишта

2021-2025 Извештаји

Мера 3.1.10 Смањење
губитка и
деградације
земљишта

2021-2025 Извештаји

Мера 3.1.11
Унапређење и
успостављање
ефикасног система
праћења и контроле
квалитета земљишта,
његове плодности

2021-2025 Извештаји

Специфични циљ
3.2

Прилагођавање
производње са
принципима
очувања и заштите
животне средине

Мера 3.2.1 Креирање
адекватних мера
усмерених на
смањење емисије
гасова са ефектом
стаклене баште из
пољопривредне
производње

2021-2025 Извештаји

Мера 3.2.2 Очување
и одрживо
управљање биљним и
животињским
генетичким
ресурсима

2021-2025 Извештаји

Мера 3.2.3 Техничко-
технолошко
освремењавање
земљишта, објеката и
опреме

2021-2025 Извештаји

Мера 3.2.4 Подизање
свести
пољопривредних
произвођача о
климатским
променама, њеним
последицама и
потребама њиховог
решавања

2021-2025 Извештаји

Мера 3.2.5 Већа
примена
пољопривредних
пракси (примена
агротехничких мера
и технологије)
повољних по
животну средину

2021-2025 Извештаји

Мера 3.2.6
Успостављање и
промовисање
система интегралне и
органске производње

2021-2025 Извештаји медија

Мера 3.2.7 Подизање
свести о значају
коришћења
обновљивих извора

2021-2025 Извештаји,
Извештаји медија
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енергије и
производњи
енергетских усева

СТРАТЕШКИ
ЦИЉ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ
4.

Унапређење
квалитета
живота у
руралним
подручјима и
смањење
сиромаштва

Специфични  циљ 4.1

Унапређење и
развој канала
продаје и пласмана
пољопривредних
производа и осталих
услуга у области
руралне економије

Мера 4.1.1 Креирање
нових услуга у ланцу
производње и прераде
хране

2021-2025 Број нових услуга

Мера 4.1.2 Подизање
капацитета
пољопривредних
газдинстава за
укључивања у
глобалне тржишне
ланце

2021-2025 Извештаји

Мера 4.1.3 Јачање
мотивације
произвођача за
разним облицима
удруженог пословања

2021-2025 Број удружених
произвођача

Мера 4.1.4
Успостављање
система
финансијских,
тржишних и
саветодавних сервиса
пољопривредним
произвођачима и
осталим
пружалаоцима услуга

2021-2025 Број
успостављених

сервиса

Мера 4.1.5 Повећање
видљивости и
препознатљивости
локалних производа
на домаћем и
иностраном тржишту

2021-2023 Повећан обим
продаје

Мера 4.1.6 Већа
доступност
социјалних услуга
руралној популацији

2021-2024 Број корисника

Мера 4.1.7 Јачање
извозних
перформанси сектора
пољопривреде

2021-2025 Извештаји

Мера 4.1.8 Јачање
хоризонталних и
вертикалних веза у
ланцу производње

2021-2025 Извештаји

Мера 4.1.9
Унапређење система
инспекцијских
служби и смањење
присуства сиве
економије

2021-2023 Број контрола,
Извештаји

Специфични циљ 4.2

Развој руралне
инфраструктуре и
очување културног
наслеђа

Мера 4.2.1
Унапређење
комуналне
инфраструктуре у
руралним подручјима

Континуирано Извештаји

Мера 4.2.2 Континуирано Извештаји
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Унапређење
земљишне
инфраструктуре у
руралним подручјима
Мера 4.2.3
Унапређење постојеће
и изградња нове
путне
инфраструктуре у
руралним подручјима

2021-2025 Број метара

Мера 4.2.4 Заштита и
очување културног
наслеђа

Континуирано Извештаји

Мера 4.2.5 Заштита и
очување локалног
идентитета руралних
средина

Континуирано Извештаји

Специфични  циљ 4.3

Унапређење
економских,
социјалних,
друштвених
аспеката живота у
руралним
срединама

Мера 4.3.1 Смањење
негативних
демографских
трендова у руралним
подручјима

Континуирано Извештаји

Мера 4.3.2
Промовисање и развој
локалних акционих
група

Континуирано Извештаји

Мера 4.3.3 Промоција
и оснаживање
заједничког
организовања и
пословања актера
руралног развоја

Континуирано Извештаји

Мера 4.3.4 Јачање
регионалне
прекограничне
сарадње за
унапређење социо-
економског развоја

Континуирано Извештаји

Мера 4.3.5 Већа
доступност
социјалних услуга
руралној популацији

2021-2025 Број корисника

Мера 4.3.6 Смањење
руралног сиромаштва
и побољшање
положаја
депривираних слојева
руралног
становништва

2021-2025 Извештаји

Мера 4.3.7 Веће
укључивање малих
пољопривредних
газдинстава у системе
подршке

2021-2024 Извештаји

Мера 4.3.8 Већа
афирмација
предузетништва
младих и женске
популације у
руралним срединама

2021-2024 Извештаји
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ 5.

Промовисање и
успостављање
стратешког
партнерства свих
заинтересованих
страна у области
пољопривреде и
руралног развоја и
усклађивање са
директивом
Европске Уније,
њеним стандардима,
политикама и
праксама

Специфични циљ 5.1

Подизање свести
локалног
становништва о
предностима
удруживања,
оснаживање
постојећих и
оснивање нових
партнерстава у
области
пољопривреде и
руралног развоја

Мера 5.1.1 Едукација
и унапређење знања
пољопривредних
произвођача о
значају и користима
које удруживање
носи

2021-2025 Број едукација

Мера 5.1.2
Упознавање са
примерима успешног
удруженог
пословања у области
пољопривреде и
руралног развоја у
земљи и
иностранству

2021-2025 Број едукација

Мера 5.1.3
Унапређење
комуникације и
сарадње актера
руралног развоја на
свим нивоима

2021-2025 Извештај

Мера 5.1.4 Јачање
постојећих
пољопривредних
удружења и задруга

2021-2025 Извештај

Мера 5.1.5
Успостављање
адекватних
механизама подршке
за оснивање нових
правних форми
удруживања

2021-2025 Број
новооснованих

Мера 5.1.6 Јачање
постојећих
потенцијала
организовањем
локалних акционих
група

2021-2025 Извештај
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Општи подаци

Општина: Лапово

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република

Србија

Број телефона -

централа:

 +381 34 853 159

Број факса - централа:  +381 34 853 105

ПИБ: 101888526

Матични број: 7713754

Е-mail: office@lapovo .rs

Интернет адреса: www.lapovo.rs

Површина општине: 55 km²

Становништво: 7143

Регистарска ознака: КГ

Регион: Шумадија и западна Србија

Округ: Шумадија


