
На основу чл.10.ст.1 Правилника о начину и поступку за финансирање/
суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења и друге 
организације цивилног друштва из буџета општине Лапово („Сл.гласник општине 
Лапово“ бр.11/14) и чл.55. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ 
бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) а у складу са чл. 3. Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/2013 и 
93/2015,) и Одлуком о буџету општине Лапово за 2018.годину („Сл.гласник 
општине Лапово“ бр.20/17) Општинско веће општине Лапово на седници одржаној 
дана 16.04.2018.год. донело је 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 
2018.ГОДИНУ 

                                                  Члан 1. 
По спроведеном јавном конкурсу Број: 401-9/18- II који је општина Лапово 
расписала дана 06.02.2018. године, додељују се средства у укупном износу од 
4.500.000,00 дин. за финансирање/суфинансирање програма следећим удружењима 
грађана и организацијама цивилног друштва: 

Ред.бр. Назив предлагача Износ средстава

1. Ловачко удружење „Лапово“ из Лапова 150.000,00

2. Удружење голубова „Дарчин“ из Лапова 10.000,00    

3. Удружење пензионера општине Лапово  60.000,00

4. Друштво за церебралну и дечју парализу - Свилајнац 20.000,00

5. Добровољно ватрогасно друштво „Лапово“ 150.000,00

6. УБНОР Лапово 30.000,00

7. Коло српских сестара –Лапово 140.000,00

8. Црквена општина Лапово 100.000,00

9. Удружење одгајивача голубова „Асови“ Лапово  25.000,00

10. Удружење одгајивача голубова „Мавијан 66“ Лапово  25.000,00

11. Општински савез удружења одгајивача голубова српских 
високолетача „Лапово“ Лапово

 20.000,00

12. Окружна организација савеза слепих Србије - Крагујевац 70.000,00

13. Удружење воћара и виноградара „Црвени брег“ Лапово  960.000,00



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

на снагу, за сваки појединачни програм закључи уговор са корисником средстава. 
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за 

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

Уговором из става 1. овог члана регулисаће се конкретне обавезе уговорних 
страна, износ додељених средстава и начин преноса, инструменте обезбеђења за 
случај ненаменског трошења. 

Члан 3. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, финансије и 

заједничке послове Општинске управе Општине Лапово. 
Корисници средстава буџета из ове Одлуке дужни су да наменски користе 

добијена средства и да најкасније до 31. јануара 2019. године за претходну годину 
поднесу Одељењу из ст.1 овог члана завршни наративни и финансијски извештај. 

Извештај се подноси на обрасцу број 2. и уз образац се подноси сва 
финансијска документација којом се доказује наменско трошење добијених 
средстава. 

Члан 4. 
Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о 

реализацији програма, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу 

14. Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа 
Крагујевац

 50.000,00

15. Удружење пољопривредних произвођача Лапово  1.600.000,00

16. Кинолошко удружење „Пирамида“  80.000,00

17. Удружење за помоћ особама са инвалидитетом  „Зора“ 
Лапово 

 140.000,00

18. Удружење младих Лапово 225.000,00

19. Центар за одговорно понашање друштвене заједнице 
Београд

 50.000,00

20. КУД Лапово 250.000,00

21. Удружење пензионисаних железничара Лапово  50.000,00

22. Удружење пчелара Лапово 295.000,00

УКУПНО: 4.500.000,00



документацију утврди да програм није реализован у складу са одредбама уговора, 
корисник средстава је обавезан да врати примљена средства. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за 
реализацију новог програма пре него што поднесе извештај у складу са ставом два 
претходног члана. 

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: 020-66/18-III-04  

             
             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       
                                                                        Бобан Миличић 

http://www.lapovo.rs

