На основу члана 137.ст.2. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/16),
члана 31. став 2. Правилника о финансирању спортских организација са територије
општине Лапово (Сл.гласник општине Лапово“ бр.4/17), чл. 55.ст.1.тачка 17.
Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и
3/13 и 17/17) и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019. годину, на предлог
Стручне Комисије за одобравање и финансирање програма којима се задовољавају
интереси у области спорта са територије општине Лапово за 2019. годину,
Општинско
веће
општине
Лапово,
на
седници
одржаној
дана
05.02.2019. године, донело је
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО У 2019.ГОДИНИ
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ финансирање редовних програмских активности спортских
организација са територије општине Лапово за 2019.годину и то:
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ИЗНОС
570 000 дин
700 000дин
700 000 дин
300 000 дин
200 000 дин
170 000 дин
180 000 дин
180 000 дин
300 000 дин
3 300 000 дин

Члан 2.
Подносилац програма који је незадовољан Одлуком о додели средстава за
реализацију одобрених програма може поднети приговор Општинском већу у року
од 3 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 2019. години.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет ,привреду и
финансије , 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 буџет, привреду и
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.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-9 /19-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић

