
 На основу члана 4. став 2. 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 става II Решења Председника општине Лапово бр.401-9/18-II од 
02.02.2018.год., а у складу са чл. 5. 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, 94/13 и 93/2015) и Одлуком 
о буџету општине Лапово за 2018.годину („Сл.гласник општине Лапово“ бр.20/17), 
Комисија за избор програма који реализују удружења која се финансирају/
суфинансирају из буџета општине Лапово за 2018.годину расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА И 
ДРУГИХ ОЦД СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО У 

2018.ГОДИНИ 

1. ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА СЕ ПОДСТИЧЕ 
Конкурс се расписује за следеће области од интереса за општину Лапово: 

• социјалне заштите, заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидска 
заштите; 

• друштвене брига о деци, подстицања наталитета; 
• побољшања и афирмације садржаја за омладину; 
• помоћи старима, активности пензионерских организација; 
• здравствене заштите, превенције и заштите од болести зависности; 
• подстицања образовања, науке, културе и неговања историјских тековина; 
• подстицања и развој привредних и пољопривредних делатности; 
• унапређивања верске слободе и сарадње у обостраном интересу; 
• екологија, заштита животне средине, заштита животиња; 
• људских права и развоја цивилног друштва,  
• хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и 
непосредно следе јавне интересе. 

2. УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ  
На конкурсу може да учествује удружење:  

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник 
РС“, бр. 51/09 и 99/11- др. закони). 

• које има седиште на територији општине Лапово или је у својству 
Међуопштинске организације која је од непосредног интереса за Општину 
Лапово и у којој партиципира чланство са територије општине Лапово.   

• које пројектне активности реализује на територији Општине Лапово 
• да је статутом удружења предвиђено да се циљеви удружења остварују у 
области у којој се програм реализује. 

• које је оправдалo наменски одобрена средства, уколико је билo носилац 
програма из предходне године.  



3.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 
Избор програма вршиће се оценом следећих критеријума: 

1. Програми који се реализују у области хуманитарног рада и акција 
солидарности, при чему се искључиво и непосредно следе јавни интереси – 20 
бодова 
2. Програми којима се подстичу и развијају пољопривредне делатности – 20 
бодова 
3. Програми расписани за све остале области из тачке 1.конкурса – 10 бодова 
4. Дужина трајања и одрживост програма (да ли ће се програм наставити и                  
после финансирања из буџета и на који начин) – 20 бодова 

      5. Обухват корисника (број лица према којима је програм усмерен): 
- до 10 корисника – 10 бодова 
- до 20 корисника – 20 бодова 
- више од 20 корисника – 30 бодова 
6. Суфинансирање програма из других извора (сопствених прихода, чланарине, 
фондова ЕУ, донација, поклона, кредита и др.), у случају недостајућег дела 
средстава за финансирање – 10 бодова 

7. Законитост и ефикасност коришћења средства из буџета општине Лапово из 
ранијих година, уколико су коришћена - 20 бодова 

Максималан број бодова које програм може да оствари је 100. 
Минималан број бодова непходан за рангирање је 40. 

4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА  
Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма 
удружења у области из тачке 1.конкурса из буџета општине Лапово у 2018. години 
износи 4.500.000,00 динара.  
Додела средстава врши се у целокупном износу или сразмерно, у зависности од 
места на ранг листи, исказаних потреба и расположивих средстава према броју 
поднетих пријава. 

5. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА  
Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 
31.12.2018.године. 

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА 
Предлагач програма обавезан је да достави следећу документацију:  

1. Пријаву на конкурс – попуњен образац бр.1 
2. Доказ (уверење, потврду, извод) да је удружење уписано у регистар 
надлежног органа – Агенције за привредне регистре 

3. Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се 
циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује 



4. Предлог програма који поред података из обрасца бр.1 мора да садржи и: 
опис активности које се планирају у току реализације програма, укупан број 
лица који је потребан за извођење програма, потешкоће које се могу јавити у 
реализацији, таксативно наведене трошкове (трошкови морају бити стварни 
и у непосредној вези са циљевима удружења и оправдани уколико је 
предлагач раније користио средства из буџета општине Лапово) 

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС  
Пријава са пратећом документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком 
„Општинска управа - Комисији за избор програма која реализују удружења која се 
финансирају из буџета општине Лапово“  на писарници Општине или поштом на 
адресу: Општина Лапово, Његошева бр.18, 34220 Лапово. 
Образац пријаве може се подићи на писарници или електронски путем линка  
www.lapovo.rs. За додатне информације можете се обратити на број телефона  
034/853-516, контакт особа Ивана Кнежевић или лично у канц.секретара скупштине 
општине у згради КТЦ „Стефан Немања“. 

8.РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  

1. Рок за подношење пријаве и предлога програма конкурса је 20 дана од дана 
објављивања јавног конкурса.  
2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката, коју утврђује 
Конкурсна комисија, биће објављена на огласној табли општине Лапово 
(привремено огласна Табла КТЦ“ Стефан Немања“), и на званичној интернет 
страници општине Лапово www.lapovo.rs у року од максимално 60 дана од дана 
објављивања овог конкурса. 
3. На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у 
року од 3 дана од њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року 
од 8 дана од дана пријема приговора. 
4.Одлуку о избору програма удружења доноси Општинско веће, а по њеном 
ступању на снагу Председник општине ће за сваки појединачни програм закључити 
уговор са корисником средстава. 
5. Удружења која су добила средства за реализацију програма из буџета Општине, 
дужна су да најмање једном годишње достављају даваоцу средстава извештај о 
свом раду који се се подноси на обрасцу број 2. Уколико корисник средстава, у 
уговореном року, не поднесе извештај о реализацији програма, или се на основу 
достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди да програм није 
реализован у складу са одредбама уговора, корисник средстава је обавезан да врати 
примљена средства. 

Број: 401-9/18- II 
У Лапову, 05.02.2018.год. 

http://www.lapovo.rs
http://www.lapovo.rs


КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА КОЈА 
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2018.ГОД. 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                     Ивана Кнежевић, с.р 

ОБРАЗАЦ 1. 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОГРАМА 

Број пријаве

Датум пријаве

Назив органа коме се подноси 
пријава

Назив конкурса

Подносилац пројекта (пун назив 
правног лица, као из решења о 
регистрацији)

Седиште 

Адреса 

Контакт телефон

Е-маил

Матични број



ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

ИЗЈАВА 
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и 
материјалном одговорношћу изјављујем да су сви подаци наведени у 
пријави истинити и тачни. 

М. П.                           

ПИБ

Шифра делатности

Назив и седиште банке

Број текућег рачуна

Лице овлашћено за подношење 
пројекта (потписник уговора)

Телефон 

Е-маил

Територија на којој се програм 
реализује

Период трајања програма

Област у којој се програм 
реализује

Укупна вредност пројекта

Средства за која се аплицира код 
органа

Сопствена средства

Средства из др.извора (донатори, 
чланарине, спонзорства и др.)



                                                         _______________________________ 
                                                   (својеручни потпис подносиоца пројекта) 

ОБРАЗАЦ 2. 
ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА 

1. Активности спроведене током извештајног периода  

Подносилац пројекта: 

Назив пројекта 

Број уговора закљученог са општином

Износ добијених средстава

Датум подношења извештаја:

Наведите групе активности онако како су дефинисане 
у предлогу програма

Месеци реализације 
активности(означите са Х) 

I-XII месец

1.

2.



1.2 Да ли сте током овог извештајног периода затражили модификацију буџета или 
модификацију активности пројекта?  

Да                    Не 

3. Ако је одговор Да, наведите датум подношења, кратак опис и сврху захтева (шта 
је мењано и зашто), те да ли је захтев одобрио орган локалне самоуправе. 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2. Ангажовани на управљању пројектом 

Име и презиме Функција на 
пројекту 

Послови и задаци 

Ангажовани у директном раду с корисницима 



3.ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

4.СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Име и презиме Функција на 
пројекту 

Послови и задаци 

Ангажовани на стручним пословима који не подразумевају директан рад са 
корисницима (нпр. праћење, обука запослених итд) 

Име и презиме Функцијана 
пројекту

Послови и задаци 

Остали 

Име и презиме Функција на 
пројекту 

Послови и задаци

Извори прихода Износ добијених средстава

Општина

Министарства и посебе организације

Донатори и спонзори

Сопствена средства

Остали извори

УКУПНИ ПРИХОДИ:

Врста 
трошка

Број рачуна/
фактуре по којој 
је извршено 
плаћање

Назив правног 
лица коме је 
извршено 
плаћање

Број извода из 
банке и датум 
трансакције

Износ



НАПОМЕНА: У прилогу извештаја обавезно се доставља сва финансијска и друга 
документација којом се доказује наменско трошење средсатава добијених из буџета 
општине Лапово. 

5. 
ИЗЈАВА 

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном 
одговорношћу изјављујем да су сви горенаведени подаци истинити и тачни. 

М. П.                                                                                  ________________________________  
                                                                          (својеручни потпис подносиоца пројекта)

Укупно:


