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На основу члана 44. Закона о локалној самоурпави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 
58. Статута Града Лознице («Сл.лист Града Лознице» бр19/8) и члана 17. став 3 Одлуке 
о буџету,  градоначелник Лознице, расписује. 
 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2010. ГОДИНИ 

 

1.САДРЖАЈ КОНКУРСА 

 
Средства намењена црквама и верским заједницама додељују се за реализацију 
пројеката из следећих области: 

- Унапређивање сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на  
   образовном, културном и социјално-хуманитарном плану. 
-  Подршка институционалном раду цркве и интеграцији у токове друштвеног 
живота. 
-  Неговање и развијање верске традиције. 
-  Развој и унапређивање верске културе, верских слобода и толеранције као 
чиниоца 
    европских интеграција. 
-  Подршка развоју научне делатности цркава и верских заједница. 
-  Подршка богослужбеним и верским обредима везаним за значајне историјске 
догађаје       
    или личности.  
-  Изградња, обнова и одржавање верских храмова и објеката. 
-  Заштита и брига о верским објектима  од изузетног историјског, националног и  
    културног значаја. 
-  Подршка информативној и издавачкој делатности. 
-  Подршка организацији верских манифестација од значаја за Град. 
 
1.1 Циљ: стварање услова за сарадњу цркве и државе у остваривању циљева од 
општег добра. 
 
 
 



2. Критеријуми за подносиоца пријаве 

 
Право на учешће имају цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар који се води при 
надлежном  Министарству вера, имају јединицу у саставу Шабачке епархије, и делују на 
територији Града Лознице. 
 
Град Лозница неће финансирати: 

1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за 
сличне активности . 
2. Иницијативе које доносе профит црквама и верским заједницама. 
3.Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове  
активности.                          
4. Активности које заговарају нетолерантност и насиље. 

                                                                
Пројекат се мора реализовати  на територији Града Лознице.  
 
Цркве и верске заједнице су  дужне да обезбеде сопствена средства за реализацију пројекта 
који 
по правилу, мора бити реализован до истека буџетске 2010. године. 
 
Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: 

- Попуњен пријавни образац. 
- Попуњен образац описа годишњег програма рада односно предлога пројекта. 
- Попуњен образац буџета Програма рада односно пројекта. 
- Оверену фотокопију обавештења о разврставању (извод из регистра). 
- Потврду од Архијерејског намесника или Епархије о уредном финансијском 
пословању. 
- Изјаву у писаној форми о обезбеђивању сопственог финансирања или 
суфинансирања. 
- Потврда о извршеној регистрацији(ПИБ). 

Цркве и верске заједнице могу поднети  више пројеката са више тематских 
садржаја, а средства из буџета Града Лознице могу се доделити за један пројекат 
са једним тематским садржајем.  
 

3. 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 и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 
 
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
 

Пријава за конкурс Градске управе Лозница 
за финансирање пројеката цркава и верских заједница 

Назив подносиоца пријаве 
Адреса подносиоца пријаве 

Назив програма 

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА 

 
 
Крајњи рок за подношење пријава је 23. фебруар 2010. године. Благовременом 
доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног 
термина (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
Учесници конкурса, пријаве подносе на обрасцу пријаве, који могу преузети у Одсеку 
за друштвене делатности и омладину,  канцеларија бр.18, радним даном од 8 -15 часова. 
Конкурсни образац пријаве се може копирати. 
 
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу 
обратити на тел.879-280. 
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