
На основу члана 40. став 1. тачака 7. и 23. и члана 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града  Лознице“, број 19/08), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 10. октобра 2012. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У 

о финансијској подршци Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду – 
високошколској јединици у Лозници 

 
 
I 

          У сврху обезбеђења услова за почетак рада Факултета техничких наука, 
Универзитета у Новом Саду – високошколске јединице у Лозници, овом Одлуком утврђује 
се финансијска подршка високошколској јединици у Лозници за школску 2012/2013. 
годину, те се у ту сврху одобравају средства у укупном износу од 3.541.000,00 динара, и 
то: 
 за 2012. годину - 960.000,00 динара,   
 за 2013. годину - 2.581.000,00 динара. 
 

II 
Средства из члана I ове Одлуке одобравају се: 

 
- на име школарине за 13 студената високошколске јединице у Лозници, у укупном 
изнoсу од 1.300.000,00 динара. 
 

Наведени износ биће исплаћен у 10 истоветних рата, почев од 01.10.2012. године. 
 
- на име трошкова превоза наставног особља од Новог Сада до Лознице и назад, почев 
од 24.09.2012. године до 01.10.2013. године (за сваки дан одржане наставе) у укупном 
износу од 1.730.000,00 динара и  
 
- на име накнада за рад стручног административног особља (референт студентске 
службе, библиотекар, технички секретар) високошколске јединице у Лозници, почев од 
01.10.2012. до 01.10.2013. године, у укупном износу од 511.000,00 динара.  
 

III 
Реализација финансијске подршке из тачке II алинеја 1. и 2. ове Одлуке, вршиће се 

преко Факултета техничких наука Униварзитета у Новом Саду, а из тачке II алинеја 3., 
преко Гимназије ''Вук Караџић'', Лозница, а на основу Споразума који ће се закључити 
између Гимназије ''Вук Караџић'' и Града Лознице.  
 
 

IV 
Исплата средстава из тачке I и II  ове Одлуке  вршиће се из буџета града Лознице за  

2012. и 2013. годину. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  
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Дана: 10. октобар 2012. године 
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 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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