
                                                                                                                                                                                                                                  

                                           

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА  ЛАПОВО 

Спортски савез општине Лапово 

Број : 401-135/2020-III-04 

Датум :  25.12.2020. године 

ЛАПОВО 

 

                 На основу члана 4. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лапово 

(„Сл.гласник општине Лапово“ бр. 4/17), дана 25. децембра 2020. године Спортски савез 

општине Лапово расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ 

ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ 

ЛАПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I - ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

             Позив се расписује ради подношења годишњих програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана општине Лапово у области спорта. Потребе и интереси грађана 

у области спорта остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма из 

средстава буџета општине Лапово, која је утврђена Одлуком о буџету општине Лапово за 

2021. годину. 

 

II - НОСИОЦИ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

 

           Организације у области спорта, носиоци предлога годишњих програма, достављају 

предлоге годишњих програма Спортском савезу општине Лапово. 

          Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области 

спорта са седиштем на територији општине Лапово, подноси Спортски савез општине 

Лапово, у своје име и у име тих организација. 

 

Носилац програма мора: 

1) да буде регистрован у складу са Законом, 

2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом, 

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије 

одређено, 

4) да има седиште на територији општине Лапово, ако Законом или Правилником није 

другачије одређено, 

5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма, 

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана, 

7) да испуњава прописане услове за обављање спортских активности и делатности, 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                           

8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма 

ранијих година, 

9) да располаже капацитетима за реализацију програма, 

10) да буде члан надлежног националног гранског спортског савеза. 

 

Носилац програма не може да:  

1) буде у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном обављања 

делатности, 

2)  има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 

пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун , пореске дугове или дугове 

према организацијама социјалног осигурања, 

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са 

децом или спречавањем негативних појава у спорту. 

 

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава , ако је: 

1) био у конфликту интереса, 

2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за 

подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације, 

3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију за 

оцену годишњих програма или на надлежне органе општине Лапово током евалуационог 

периода или неког претходног поступка доделе средстава.  

 

 

III – КРИТЕРИЈУМИ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА 

 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених 

Законом, 

2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији 

и Програмом развоја спорта у општини Лапово, 

3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног 

спортског савеза, 

4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза , 

5) да се реализује на територији општине Лапово, односно у Републици Србији, 

6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација 

чија је чланица Република Србија, 

7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Лапово, 

8) да ће се реализовати у текућој години, 

9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за 

реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма, 

10) да је, по правилу,  предвиђено фазно финансирање програма. 

 

Предлог програма садржи детаљне податке о: 

1) носиоцу програма 

2) учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују, 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                           

3) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и 

којим групама популације и на који начин ће програм користити, 

4) врсти и саджини активности и времену и месту реализације програма, односно 

обављања активности, 

5) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата 

програма), 

6) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, 

исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу, 

7) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и 

рокови у којима су потребна), 

8) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата, 

9) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.  

 

Предлог програма разматра се ако су испуњени следећи формални критеријуми: 

- да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне 

информације о носиоцу програма и предложеном програму ( назив носиоца програма и 

назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област 

општих потреба и интереса грађана из чл. 137. став 1. Закона о спорту) и које је потписало 

лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма, 

- да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко 

попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби, 

- да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке, 

- да је поднет у прописаном року. 

 

IV - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ 

 

Носилац програма обавезан је да достави следећу документацију:  

Пријаву на конкурс која садржи податке о организацији-носиоцу програма 

– попуњен образац бр.1 , 

Потребна средства за реализацију програма – попуњен образац бр.2 , 

Уз предлог програма подноси се документација којом се доказује испуњеност напред 

наведених критеријума који се тичу носиоца програма и самог програма, 

Писана изјава овлашћеног лица за заступање предлагача, односно носиоца програма да не 

постоје препреке из одељка II овог позива. 

 

 

V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА 

 

1. Расподела средстава за редовне – годишње програме вршиће се на основу 

категоризације спортова. Основни критеријуми категоризације и максималан број бодова 

који се може доделити организацијама прописани су Правилником о категоризацији 

спортских организација („Сл.гласник општине Лапово“ бр.2/18). 

2. Стручна комисија за оцену годишњих програма утврђује прелиминарни предлог за 

одобрење програма, на основу кога ће коначну одлуку о одобрењу годишњих програма 

донети Општинско веће општине Лапово. 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                           

3. По коначности Одлуке о додели средстава Председник општине закључује уговоре о 

финансирању са носиоцима програма. Уколико се носилац 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 

 

VI - ИЗНОС СРЕДСТАВА   

       Укупан планирани износ средстава који ће бити расподељен из буџета општине 

Лапово у 2021. години утврђен је Одлуком о буџету општине Лапово за 2021. годину и 

износи 4.000.000,00 динара. 

 

VII - ТРАЈАЊЕ ПОЗИВА И ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА  

1. Јавни позив се објављује на огласној табли општине Лапово и на званичној интернет 

страници Општине Лапово www.lapovo.rs и отворен је почев од 28. децембра 2020. године 

закључно са 15. јануаром 2021. године. 

2. Пријава са пратећом документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком 

„Општина Лапово – Председнику Спортског савеза општине Лапово - за избор програма за 

доделу средстава за унапређење спорта на територији општине Лапово за 2021. годину “  

на писарници Општине или поштом на адресу: Општина Лапово, Његошева бр.18, 34220 

Лапово. 

3. Образац пријаве може се преузети на писарници или електронски путем линка 

http:www.lapovo.rs . 

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК                    

                      

      Марко Рајић 

http://www.lapovo.rs/

