
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07), члана 63. Статута Града Лознице («Сл.лист Града Лознице» бр.19/08 i 
06/13), Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, ), чл. 2. и 34. Одлуке о 
Градском већу (''Сл. лист града Лознице'' бр. 20/08), члана 6. Правилника о начину 
суфинансирања програма рада и пројеката удружења која обављају културну 
делатност из буџета Града Лознице у 2015. години и Програма мера за 
остваривање потреба грађана у култури, Градско веће Града Лознице расписује : 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА ОБАВЉАЈУ 
КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2015. ГОДИНИ 

 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСА И ЦИЉ 

 
Средства намењена удружењима која обављају културну делатност додељују 

се за реализацију програма/пројеката из следећих области: 
 

1. Програми културе деце и младих:  
- подстицај различитим облицима културних програма који укључују децу и 
омладину, 

     - представљање културе младих и интеграција младих у друштвена 
збивања, 
     - учешће младих талената на међународним такмичењима. 

2. Научно-истраживачки пројекти у области уметности и културе. 
- нове уметничке форме и изрази. 

3. Културно-уметнички аматеризам: 
- позоришно, плесно и музичко стваралаштво, 
- неговање изворног народног стваралаштва, 

     - очување нематеријалног културног наслеђа. 
4. Подстицање међусекторског повезивања (култура-туризам-привреда-

спорт-животна средина-медији). 
5. Културне активности од значаја за Град: 

- међународна културна сарадња, 
    - програми/пројекти који репрезентују локалну културу, 
    - културне манифестације од значаја за Град, 
    - сарадња са професионалним сектором. 

 
Циљ: суфинансирање програма/пројеката који својим квалитетом доприносе 
неговању и очувању културне баштине Града Лознице, кроз развој и 
презентацију уметности и културе. 
 

 Критеријуми за подносиоца пријаве 

 
Предносни критеријум: 



1. Квалитет програма.  
2. Значај програма за Град Лозницу. 
 
У свим доменима приоритет ће имати програми намењени деци и дечијем 
стваралаштву, као и стваралаштву младих.  
                                                   
Право на учешће имају удружења грађана која обављају културну делатност, који су 
регистровани на територији Града Лознице односно, имају седиште или огранак и 
делују на том подручју као градске, међуопштинске или републичке организације. 
 
Град Лозница неће финансирати: 

- појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и 
за сличне активности; 

- иницијативе које доносе профит организацијама, удружењима грађана и 
установама које обављају делатност у области културе; 

- политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и 
њихове 
активности; 

-     владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и др;  
      -     организације чији је оснивач Град  Лозница и                                         

-     активности које заговарају нетолерантност и насиље. 
 
                                                                

Програм рада и/или пројекат се мора реализовати највећим делом на територији 
Града Лознице.  
 

Вредност тражених средстава одговараће буџетској ставци из конкурсне 
документације, зависно од програма рада и/или пројеката учесника. 
 

Удружење које обавља културну делатност је у обавези да обезбеди део 
сопствених средства за реализацију програма рада и/или пројекта. 
 

Програм рада односно пројекат мора бити реализован до истека буџетске године, 
односно до 15. децембра 2015. године. 
 
 Удружења грађана могу поднети један програм и више пројеката са више 
тематских садржаја, а средства из буџета Града Лознице могу се доделити за 
један програм рада и један пројекат са једним тематским садржајем.  
 
Обавезна конкурсна документација: 

- попуњен образац пријаве; 
- попуњен образац програма рада / пројекта; 
- попуњен образац буџета програма рада /пројекта 
- копија годишњег извештаја (за 2014.) са финансијским показатељима; 
- изјаву у писаној форми о обезбеђивању сопственог финансирања или 

суфинансирања. 

 Где и како послати пријаве 

 
Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ 



Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: 
Град Лозница 
Градска управа 
Одељење за финансије и друштвене делатности 
Одсек за друштвене делатности и омладину 
Карађорђева 2 
15300 Лозница 
 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском 
поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. 
 
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у 
разматрање. 
 
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
 

Пријава за конкурс Градске управе Лозница 
за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана у области културе 

у 2015. години 
Назив подносиоца пријаве 
Адреса подносиоца пријаве 

Назив програма 

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА 

 
 

Рок за подношење пријаве за програме/пројекте  је 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у средствима јавног информисања. 
 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до наведеног термина (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 7 до 15 сати у 
Одсеку за друштвене делатности и омладину , канцеларија бр.18 (стари део 
зграде). 
 

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити на тел. 879-281. 
 
 
 
 
 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 06-1-17 /15-II  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Датум: 30. 01. 2015.   
Лозница  ВИДОЈЕ ПЕТРОВИЋ 

 
 



ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа 

Одељење за финансије и друштвене делатности 
Одсек за друштвене делатности и омладину 

 
 

 
 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
 

НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА КОЈА ОБАВЉАЈУ КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЛОЗНИЦЕ У 2015. ГОДИНИ 
 

 
 
 
 

1. Назив удружења у укултури                           
_________________________ 

 
2. Назив пројекта / програма                           

_________________________ 
 
3. Износ дотације која се тражи за реализацију 

пројекта / програма из буџета Града                
_________________________ 

 
 
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

УДРУЖЕЊА  КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА / ПРОГРАМА 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
У _______ , датум _______, године                    МП                                 Одговорно 

лице   
 
 
1.1.  Подаци о удружењу у култури (даље: Удружење) 
 



 
Тачан назив удружења које 
реализује програм рада/пројекат 

 

Седише и адреса  

Број телефона  

Број факса  

Е-маил  

Адреса интернет странице    

Орган код кога је удружење  

регистровано и регистарски број 

 

Матични број и шифра 
делатности 

 

Порески идентификациони број  

Назив и адреса банке  

Bрој текућег рачуна  

Име и презиме и функција лица 

овлашћеног за заступање и 

представљање удружења 

 

Особа за контакт и њен телефон  

Година оснивања удружења  

 
 
 

2. Опис програма рада / пројекта  

 
 
 
 
Циљ програма рада / пројекта: 
 
 
 
 
Разлози због којих је неопходно реализовати програм рада / пројекат – оправданост:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Циљна група којој је програм рада / пројекат намењен: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкретни (мерљиви)  очекивани резултати програма рада / пројекта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активности које треба спровести како би се програм рада / пројекат реализовао и 
остварили очекивани резултати: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика реализације програма рада / пројекта: 
 
 
 
 
 
 



Тематски садржај пројекта: 
                 *означити  САДРЖАЈ 
1.  Програми културе деце и младих:  

- подстицај различитим облицима културних програма који укључују децу и 
омладину, 

     - представљање културе младих и интеграција младих у друштвена 
збивања, 
     - учешће младих талената на међународним такмичењима. 

2. Научно-истраживачки пројекти у области уметности и културе. 
- нове уметничке форме и изрази. 

3. Културно-уметнички аматеризам: 
- позоришно, плесно и музичко стваралаштво, 
- неговање изворног народног стваралаштва, 

     - очување нематеријалног културног наслеђа. 
4. Подстицање међусекторског повезивања (култура-туризам-привреда-

спорт-животна 
средина-медији). 

5. Културне активности од значаја за Град: 
- међународна културна сарадња, 

    - програми/пројекти који репрезентују локалну културу, 
    - културне манифестације од значаја за Град, 
    - сарадња са професионалним сектором. 

 
 
 
 
 
 
 

3. ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ  ПРОГРАМА / ПРОЈЕКTA 
 
3.1. Планирани приходи за реализацију  програма / пројекта 
 

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА 
   
ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ПРИХОДА

Средства Министарства културе  
Сопствена средства  
Средства Градa  
Средства спонзора, донатора  
Приходи од продатих улазница  
Средства добијена од учесника односно  
корисника програма на име котизације 

 

Други непоменути приходи  
(Навести извор прихода) 

 

Чланарина:  
1. Месечни приход од чланарине (реализовано у  2014.години)  
2. Годишњи приход  од чланарине  
(процена остварења у 2015. години) 

 

други непоменути приходи  
(Навести извор прихода) 

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА / ПРОЈЕКTA            (У ДИНАРИМА)

 

 
 



3.2.  Планирани расходи за реализацију  програма /пројекта 

ВРСТА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 
јединица 
мере 

број 
јединица 

цена по 
јединици 

укупна 
цена 

Закуп простора за реализацију програма / 
пројекта  

    

Ангажовање стручњака и других учесника у 
реализацији програма / пројекта 

    

Хонорари     

Дневнице     

Набавка опреме, реквизита...     

Изнајмљивање опреме, реквизита ...     

Транспорт  опреме, реквизита ...     

 Трошкови превоза     

Трошкови смештаја     

Смештај     

Исхрана     

 Таксе, издавање одобрења, сагласности и 
слично (нпр. за заузеће јавне површине) 

    

Осигурање учесника односно корисника 
програма, обезбеђење простора и сл. 

    

Канцеларијски материјал     

Штампање/куповина плакета, диплома.....     

Маркетиншка промоција програма     

Информисање јавности     

Штампање публикација     

Остали непоменути расходи (Навести врсту 
расхода) 

    

     

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА 
 ЗА 2015. ГОДИНУ У ДИНАРИМА  
 
 
 



    
 
 
                                                                       

 
БУЏЕТ  
 
Укупна вредност програма/пројекта   
______________________________РСД 
 
Сопствена 
средства______________________________________________РСД 
 
Средства буџета Града  
___________________________________________РСД 
 

 
 

 
 
                                                            м.п.                                                                       
 
______________________                                         __________________  

      Место и датум                                                              Потпис 
овлашћеног                              лица  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              
                        
                                              
 
                                                     И З Ј А В А 
 
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и 
материјалном одговорношћу, изјављујем: 
 

- да су сви подаци, који су наведени у пријави на овом конкурсу, 
истинити и тачни; 

 
- да  пројекат не учествује на неком другом јавном позиву за 

средства из буџета;  
 
- да  немам неиспуњених обавеза према буџету Града Лознице 

 
- да имам обезбеђена сва потребна, сопствена и из других 

извора, финансијска средства за реализацију пријављеног 
пројекта. 

 
 
У _______ , датум _______, године                    МП                                 Одговорно 

лице  
 
  

 
 
 
 

 


