
 
На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај 

развоја предузетништва, микро и малих правних лица, а у складу са Одлуком о 
буџету општине Лапово за 2019. годину („Сл.гласник општине Лапово“ бр.16/18) 
Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана  25.03.2019. године 
донело је 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ 
РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

                                                  Члан 1. 
             По спроведеном јавном конкурсу Број: 401-50/19-II-04 који је општина 
Лапово расписала дана 26.02.2018. године, додељују се бесповратна средства у 
укупном износу од 2.000.000,00 динара Предузећу за производњу, промет и услуге 
„Fit step“ д.о.о., Ул. Николе Тесле бр. 24 из Лапова, ради набавке опреме за трафо 
станицу и машине за производњу округлих картонских тањира. 
 

                                                   Члан 2.  
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово да по ступању ове Одлуке 

на снагу закључи уговор са корисницима бесповратних средстава. 
Уколико се корисници бесповратних средстава не одазову позиву за 

закључивање уговора у року од осам дана од дана пријема ове Одлуке или позива, 
сматраће се да су одустали од предлога програма. 

Уговором из става 1. овог члана регулисаће се међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна. 

 
Члан 3. 

Корисници бесповратних средстава по Јавном конкурсу дужни су да: 
- бесповратна средства користе искључиво за у сврху за коју су додељена, 
- без одлагања обавесте општину Лапово- Комисију о свим околностима 
које угрожавају или онемогућавају наменски утрошак средстава, 

- доставе општини Лапово – Комисији извештај о извршеним плаћањима 
са доказом о наменски утрошеним средствима фотокопија рачуна и 
извод из банке), 

- општини Лапово - Комисији омогуће несметану контролу наменског 
коришћења средстава, 

- не отуђе опрему или машине у року од две године од дана закључења 
уговора. 

- доставе општини Лапово- Комисији извештај о реализацији уговора који 
је закључен између општине Лапово и корисника средстава са пописном 
листом основних средстава са пописном листом основних средстава, по 
протеку две године од дана закључења уговора. 

 
 

Члан 4. 



Уколико корисници средстава, у уговореном року, не поднесе извештаје из чл. 3 
ове Одлуке, или се на основу достављених извештаја и увида у пратећу 
документацију утврди да коришћење средстава није реализовано у складу са 
одредбама уговора, корисници бесповратних средстава су обавезни да врате 
примљена средства. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику Општине Лапово“ и на званичној интернет страници општине Лапово 
www.lapovo.rs. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-77 /19-III-04  
 

             
             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       
                                                                        Бобан Миличић 


