
На основу чл.4 ст.1. и 2. Правилника о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта уопштини 
Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 4/17), а у складу са Одлуком о буџету 
општине Лапово за 2018.год. („Сл.гласник општине Лапово“ бр.20/17), Спортски 
савез општине Лапово за 2018..годину расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО У 2018.ГОДИНИ 

I - ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
Јавни позив се расписује за доделу средстава из буџета Општине Лапово за 
програме којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта. 
Средства се додељују за финансирање: 

• редовних-годишњих програма (спортске организације-клубови у редовном 
систему такмичења и активности територијалног спортског савеза) и 

• посебних програма (рекреактиван спорт, промоција и подстицање бављења 
спортом за „све“, а нарочито деце, жена, омладине и особа са 
инвалидитетом; организација спортских такмичења и приредби, односно 
спортских манифестација од посебног значаја за општину Лапово) 

II - ПОДНОСИОЦИ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
1.Предлог свог годишњег и/или посебног програма и програма својих чланова, 
подноси Спортски савез општине Лапово, а за остале програме носиоци тих 
програма. 
2.Предлог програма организовања спортске приредбе или такмичења од значаја за 
Општину може да подносе и појединац - учесник у систему спорта који има 
сагласност спортске организације или удружења за организовање те приредбе. 
3.Носиоци програма који поднесу годишњи програм у којем су обухваћене и 
активности од општег интереса за које се сагласно овом конкурсу подноси посебни 
програм, не могу за исте активности да конкуришу и у том посебном програму. 

III - УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ  
На конкурсу може да учествује спортска организација под условом: 

- да је уредно регистрована код АПР 
- да је седиште организације на територији општине Лапово 
- да искључиво или претежно послује на недобитној основи 
- да је подносилац директно одговоран за припрему и извођење програма 
- да је претходно обављала делатност најмање годину дана и да је са успехом 
реализовала одобрени програм 

- уколико је била носилац програма ранијих година да је оправдала наменски 
одобрена средства из претходног периода. 



- да буде члан Спортског савеза општине Лапово, у складу са чланом 138. став 
6. Закона о спорту.  

Носилац програма не може: да буде у поступку ликвидације или стечаја, да има 
блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према другим организацијама, да у 
последње две године није правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 
привредни преступ у вези са његовом делатношћу. 

IV - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ 
Предлагач програма обавезан је да достави следећу документацију:  

1. Пријаву на конкурс – попуњен образац бр.1  
2. Клубови у екипним спортовима у редовном систему такмичења достављају 
попуњен образац бр.Е-2. Клубови у појединачним спортовима достављају 
попуњен образац бр.П-2. 

3. Доказ (уверење, потврду, извод) да је спортска организација уписана у 
регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре 

4. Предлог програма који поред података из обрасца бр.1 мора да садржи и: 
- образложење расподеле средстава за сваку спортску организацију појединачно, 
исказану кроз рангове такмичења и посебно наведене трошкове и то: трошкове 
котизације, трошкове организације такмичења, приредби, турнира и сл., трошкове 
суђења и делегата, трошкове превоза, трошкови куповине опреме и плаћање услуга 
под условом да су неопходни за реализацију програма и уговорени у складу са 
Законом којим се уређују јавне набавке. 
- за редовне-годишње програме да је предвиђено фазно финансирање (у ратама) 
- за посебне програме да је са аспекта финансијског плана исплатив - ефектан за 
развој конкретне спортске активности. 

V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА 
1. Расподела средстава за редовне – годишње програме врши се на основу 
категоризације спортова. Основни критеријуми категоризације и максималан број 
бодова који се може доделити организацијама прописани су Правилником о 
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта уопштини Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 
4/17).  
2. Код расподеле средстава за посебне програме примарни критеријум је 
исплативост програма за развој конкретне спортске активности којом се остварује 
општи интерес грађана у области спорта. 
3. Програме у виду спортских  манифестација од посебног значаја за општину 
Лапово могу поднети и невладине организације под условом да нису конкурисале 
за средства по другом основу за одређену манифестацију. 
4. Комисија ће доделу средстава вршити у зависности од тога да ли је за 
реализацију предлога програма потребно обезбедити финансијска средства у 
целини или одређеном делу из буџета Општине, нарочито водећи рачуна да се 



програми финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи 
утрошак средстава из буџета Општине Лапово постигну намеравани резултати. 

VI - ИЗНОС СРЕДСТАВА  
1.Укупан износ средстава који ће бити расподељен из буџета општине Лапово у 
2018.години износи 3.970.000,00 динара и планиран је Одлуком о буџету општине 
Лапово за 2018. годину  
2.На редовне – годишње програме расподељује се 90% средстава . 
3.На посебне програме расподељује се 10% средстава у буџету опредељених за 
финансирање спорта. 

VII - ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА  
1. Јавни конкурс се објављује на огласној табли општине Лапово и на званичној 
интернет страници www.lapovo.rs и отворен је почев  од 09.02.2018.године 
закључно са 21.02.2018.године. 
2. Пријава са пратећом документацијом доставља се у затвореној коверти са 
назнаком „Општинска управа – Председнику спортског савеза општине Лапово, за 
избор програма за доделу средстава за унапређење спорта на територији општине 
Лапово за 2018.годину“  на писарници Општине или поштом на адресу: Општина 
Лапово, Његошева бр.18, 34220 Лапово. 
3. Образац пријаве може се подићи на писарници или електронски путем линка 
http:www.lapovo.rs. 
4. Одлуку о додели средстава за реализацују одобрених програма доноси 
Општинско веће. Учесници конкурса који су незадовољни одлуком Већа имају 
право приговора у року од 8 дана од дана пријема обавештења о висини одобрених 
средстава. 
5. По коначности Одлуке о додели средстава Председник општине закључује 
уговоре о финансирању са подносиоцима програма. Уколико се подносилац 
одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од 
дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 401- 13 /18-III-04 

                 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                    
                     Марко Рајић  

http://www.lapovo.rs


ОБРАЗАЦ БР.1 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2017.ГОДИНУ 

Програм се односи на (заокружити број): 

1. Редовни - годишњи програм клубова у редовном систему такмичења и 
активности територијалног спортског савеза  

2. Предлоге пројеката којима се доприноси развоју рекреактивног спорта, 
промоција и подстицање бављења спортом за „све“ а нарочито деце, жена, 
омладине и особа са инвалидитетом 

3. Oрганизацију спортских такмичења и приредби од интереса за Општину 

Број пријаве

Датум пријаве

Назив конкурса

Подносилац 
програма

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив подносиоца 

Адреса (улица и број)

Поштански број и место

Контакт особа и телефон

Електонска пошта 



 Реализовани програми из средстава општине Лапово предходне године: 

ИЗЈАВА 
1. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци 
наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити 
и веродостојни. 

2. Изјављујем предлагач програма није у поступку ликвидације или стечаја, да 
нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према другим 
организацијама, као и да у последње две године није правноснажном 
одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом 
делатношћу. 

Име, презиме и функција лица 
овлашћеног за заступање 
(заступник)

ПИБ

Матични број

Број текућег рачуна

Отворен код банке:

Укупни приходи у претходној 
години 

Буџетска

Сопствена

Планирани приходи у текућој 
години 

Буџетска

Сопствена

Назив програма

Износ средстава од Општине

Поднет извештај о утрошку 
средстава надлежном одељењу        
(ДА - НЕ)

Износ сопствених средства за 
пројекат



3. Изјављујем да Председник општине може сматрати, да је предлог програма 
повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од 
осам дана од дана позива. 

М. П.                           

                                                         _______________________________ 
                                                   (својеручни потпис подносиоца програма) 

ОБРАЗАЦ Е-2. 
ПРИЈАВА ЗА КЛУБОВЕ У РЕДОВНОМ СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 

ЕКИПНИ СПОРТОВИ 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ: 

Назив клуба

ПИБ

Матични број

Име и презиме  
заступника по решењу АПР-а

Oвлашћено лице за контакт

Телефон / мобилни телефон:

Текући рачун 

Отворен код банке



ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
I 

II 

Грана спорта:

Датум оснивања клуба

Старосне категорије такмичара Назив лиге у којој се клуб такмичи у 
2017.год

                        СЕНИОРИ

ЗАОКРУЖИТЕ:  

    1.ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ 
    2.МЕЂУОПШТИНСКЕ 

                    3.РЕГИОНАЛНЕ 
                    4.II ЛИГЕ 
                    5.I ЛИГЕ 
                    6.СУПЕР И „A“ ЛИГЕ 

Пласман на крају 2016. год.: Назив званичне лиге у којој се клуб 
такмичи у 2017.год

ЈУНИОРИ 

Пласман на крају 2016. год. Назив званичне лиге у којој се клуб 
такмичи у 2017.год

КАДЕТИ

Пласман на крају 2016. год. Назив званичне лиге у којој се клуб 
такмичи у 2017.год

ПИОНИРИ 

Пласман на крају 2016. год.:

Остварени резултати на крају 
2016.год.

Освојено место / назив лиге



III 

НАПОМЕНА: Уз образац доставити списак лиценцираних играча за предходни 
такмичарски циклус. 

М.П.                                                                                      образац попунио 
               ________________   

ОБРАЗАЦ П-2. 

ПРИЈАВА ЗА КЛУБОВЕ У РЕДОВНОМ СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 

СЕНИОРИ 
                              ЗАОКРУЖИТЕ:  

___________ / 1.ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ 
                                2.МЕЂУОПШТИНСКЕ 

                                  3.РЕГИОНАЛНЕ 
                                  4.II ЛИГЕ 
                                  5.I ЛИГЕ 
                                  6.СУПЕР И „A“ ЛИГЕ 

Остварени резултати на крају 
2016.год.

Освојено место / назив лиге

ЈУНИОРИ: 

КАДЕТИ: 

ПИОНИРИ: 

_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  

________ / ____________________  
  

_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________

Старосне категорије Број активних такмичара за 
предходни такмичарски циклус

СЕНИОРИ

ЈУНИОРИ

КАДЕТИ

ПИОНИРИ



ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ: 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
I 

Назив клуба

ПИБ

Матични број

Име и презиме  
заступника по решењу АПР-а

Oвлашћено лице за контакт

Телефон / мобилни телефон:

Текући рачун 

Отворен код банке

Грана спорта:

Датум оснивања клуба

Старосне категорије такмичара Ниво такмичења

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ
ЗАОКРУЖИТЕ:  

1.ГРАДСКО/ ОПШТИНСКО/ 
МЕЂУОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО 

2. ОКРУЖНО/ РЕГИОНАЛНО/ 
ПОКРАЈИНСКО ПРВЕНСТВО 

 3. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 
                 



II 

ЈУНИРИ И ЈУНИОРКЕ 

ЗАОКРУЖИТЕ:  
1.ГРАДСКО/ ОПШТИНСКО/ 
МЕЂУОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО 

2. ОКРУЖНО/ РЕГИОНАЛНО/ 
ПОКРАЈИНСКО ПРВЕНСТВО 

 3. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ

ЗАОКРУЖИТЕ:  
1.ГРАДСКО/ ОПШТИНСКО/ 
МЕЂУОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО 

2. ОКРУЖНО/ РЕГИОНАЛНО/ 
ПОКРАЈИНСКО ПРВЕНСТВО 

 3. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ 
ЗАОКРУЖИТЕ:  

1.ГРАДСКО/ ОПШТИНСКО/ 
МЕЂУОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО 

2. ОКРУЖНО/ РЕГИОНАЛНО/ 
ПОКРАЈИНСКО ПРВЕНСТВО 

 3. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

Остварени резултати на крају 
2016.год.

Освојено место / назив лиге



III 

НАПОМЕНА: 

СЕНИОРИ 
СЕНИОРКЕ 

ЈУНИОРИ 
ЈУНИОРКЕ 

КАДЕТИ 
КАДЕТКИЊЕ 

ПИОНИРИ 
ПИОНИРКЕ 

_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  
_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  

________ / ____________________  
_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  

  
_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  
_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  

_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  
_ _ _ _ _ _ _ _ / 
_____________________  

Старосне категорије Број активних спортиста за 
предходни такмичарски циклус

СЕНИОРИ / СЕНИОРКЕ _______________ /______________

ЈУНИОРИ / ЈУНИОРКЕ 
   
     _______________ /______________

КАДЕТИ / КАДЕТКИЊЕ 
 

_______________ /______________

ПИОНИРИ / ПИОНИРКЕ _______________ /______________



1.У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат (најбољи) постигнут 
у 2016. години. 
2.Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној категорији. 
3. Уз образац доставити списак лиценцираних спортиста за предходни такмичарски 
циклус 

М.П.                                                                                      образац попунио 

               ________________ 


