
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа 
Одељење за финансије и друштвене делатности 
Одсек за друштвене делатности и омладину 
Број: 51/2010-VII 
3. фебруар 2010.година 
Л о з н и ц а 
 
 
 
               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 којима се реализују потребе грађана у области јавног 
информисања на територији Града Лознице у 2010. години, и то: 

 
Посебних тематских пројеката: 
 

1. Јачање улоге јавних гласила у промоцији бављења спортом 
1.1 Циљ: развој спорта у свим сегментима 

- школска спортска такмичења, 
            - рад са младим спортским талентима, 
            - спортске активности деце и омладине, 
            - спортска рекреација и „спорт за све“, 
            - спортске активности особа са инвалидитетом, 
            - спортски објекти,  
            - организација и одржавање спортских такмичења од значаја за Град Лозницу, 
            - организација и одржавање манифестација у области спорта од значаја за Град, 
            - праћење рада и сарадња јавних гласила са спортским организацијама. 
 
2. Јачање улоге јавних гласила у области културе 

2.1. Циљ: развој и презентација уметности и културе 
     -  култура деце и младих, 
     -  културно-уметнички аматеризам (изворно народно стваралаштва), 
     -  манифестације у области културе од значаја за Град, 
     -  научно-исраживачки пројекти у области уметности и културе, 
     -  међународна културна сарадња од значаја за Град Лозницу, 
     -  праћење рада установа у области културе. 
 

3. Јачање улоге јавних гласила у области образовања 
3.1. Циљ: развој квалитетног, праведног и ефикасног образовног система 
      - област наставе, 
      - такмичења ученика у области науке, 
      - стручно усавршавање наставника, 
      - превенција насиља, 
      - праћење рада деце из осетљивих група (роми, деца са сметњама у развоју, деца из 
         руралних средина), 



      - инвестиционо одржавање школских објеката, 
      - манифестације у области образовања од значаја за Град. 

 
      4.   Свакодневни рад и активност локалне самоуправе 

4.1. Циљ: информисање јавности о активностима ЛС, тј. о сферама политичког   
       одлучивања и планирања, који су од општег интереса за грађане Лознице. 
 

КРИТЕРИЈУМИ 

 
Предносни критеријуми су: у свим доменима приоритет ће имати програми намењени деци  и 
дечијем стваралаштву, стваралаштву младих, као и особама са посебним потребама;  финансијска 
конструкција која гарантује изводљивост и одрживост ( учешће учесника у реализацији пројеката 
не може бити мање од 50%); жељена зона сервиса (опслуживања)-учесник конкурса треба да 
обезбеди квалитетно емитовање радијског или телевизијског сигнала , штампана јавна гласила и 
интернет издања такође, за најмање 60% становништва на територији града Лознице. 

 
I 

 
Право учешћа на конкурс имају оснивачи/издавачи јавних гласила који имају седиште на 
територији Града Лознице и то. 

- штампана јавна гласила, 
- радио програми и 
- телевизијски програми. 
 

Оснивачи/издавачи јавних гласила могу поднети/пријавити више тематских пројеката, 
а средства из буџета Града Лознице могу се доделити за један тематски пројекат.  
 

II 
 
У буџету Града Лознице за намену овог конкурса издвојено је 2.400.000,00 динара. 
Град Лозница суфинансира пројекте највише до 50%. 
Највиши и најнижи износ средстава која могу бити одобрена за пројекте по основу овог 
конкурса је: 
-минимални износ: 200.000,00 
-максимални износ: 570.000,00 
Трајање пројекта и додељена буџетска средства ће бити реализована до 30. јуна 2010. године. 
 
 
 
 

III 
 
Учесници конкурса за доделу средстава за реализацију пројеката  уз пријаву на конкурс 
прилажу и: 

- изјаву да располажу одговарајућим техничким и кадровским капацитетом као и да 
покривају жељену зону сервиса (опслуживања), 

- фотокопију решења о регистрацији, 
- потврду надлежног пореског органа (Пореске управе и Локалне пореске 

администрације) да су измирили све доспеле обавезе по основу пореза, доприноса и 
других јавних прихода, не старију од шест месеци-оригинал или оверена фотокопија. 

 



Учесницима који не доставе горе наведену документацију неће бити разматрана пријава 
на конкурс. 
 
 

Где и како послати пријаве 

Учесници конкурса, пријаве подносе на конкурсној пријави/формулару, који могу преузети у 
Одсеку за друштвене делатности и омладину,  канцеларији бр.18, радним даном од 8-15 
часова. 
Конкурсни формулар се може копирати. 

 
Пријава на јавни конкурс подноси се Одељењу за финансије и друштвене делатности- 
Одсек за друштвене делатности и омладину, у писаној форми на посебном обрасцу, на 
писарници градске управе Града Лознице, Карађорђева 2, у затвореној коверти. 

 
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
 

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

15.300 Лозница, Карађорђева 2 
Пријава за конкурс Градске управе Лозница 

за финансирање пројеката у области јавног информисања 
 

Назив подносиоца пријаве 
Адреса подносиоца пријаве 

Назив пројекта 

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА 
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