
 

ОБРАЗАЦ БР.1 

 

ПРИЈАВА НА ПОЗИВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ ЛАПОВО ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

Број пријаве  

Датум пријаве  

Назив конкурса  

Подносилац 
програма 

 

 

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. 
 
 
 ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 
 
Пун назив  

Скраћени назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  



И-мејл  

Интернет страна (веб страна)  

Број текућег рачуна и назив и 
адреса банке 

 

Број текућег рачуна за 
финансирање годишњих 
програма и назив и адреса 
банке 

 

Порески идентификациони број  

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, телефон, 

мобилни телефон 

 

Грана/област  спорта  

Ранг гране спорта у 
Националној категоризацији  
спортова 

 

Ранг надлежног националног 
гранског спортског савеза 

 

Орган код кога је организација 
регистрована и регистарски 
број 

 

Име и презиме, функција, 

датум избора и дужина мандата 

лица овлашћеног за заступање, 

адреса, мејл, телефон, мобилни 

телефон 

 

Име и презиме председника 
органа управе организације, 
адреса, мејл и телефон 

 



Укупан број чланова (по 
категоријама) 

 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по 

категоријама) спортиста 

 

Број регистрованих жена 

спортиста 

 

Број регистрованих и број 
категорисаних (по 
категоријама) спортских 
стручњака 

 

Укупан број запослених  

Укупан број спортских 

организација чланова 

организације 

 

Датум одржавања последње 
Изборне скупштине 

 

Датум одржавања последње 
седнице Скупштине 

 

Укупни приходи у претходној 
години  

 

Укупни приходи у претходној 
години из јавних прихода (сви 
извори), укључујући и јавна 
предузећа и друге организације 
којима је оснивач Република 
Србија, АП и ЈЛС 

 

Планирани приходи у текућој 
години 

 

Да ли  постоје ограничења у 
коришћењу имовине и 
обављању делатности (стечај,  
ликвидација, забрана обављања 
делатности) 

 

Да ли организација има у току 
судске и арбитражне спорове 

 



(које и вредност спора) 

Да ли је организација у 
последње две године 
правноснажном одлуком 
кажњена за прекршај или 
привредни преступ у вези са 
својим финансијским 
пословањем, коришћењем 
имовине, раду са децом и 
спречавању негативних појава 
у спорту 

 

Да ли организација има 
блокаду рачуна, пореске дугове 
или дугове према 
организацијама социјалног 
осигурања 

 

Назив програма који је у 
претходној години финансиран 
из јавних прихода,  број 
уговора, датум подношења 
извештаја и да ли је 
реализација програма 
позитивно оцењена 

 

Број под којим је организација 
уписана у матичној евиденцији 
и датум уписа 

 

Број и датум решења спортског 
инспектора о испуњености 
услова за обављање спортских 
активности и делатности 

 

Ранг спортске организације 
према Категоризацији 
спортских организација у ЈЛС 

 

 

	


