
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07), члана 58. Статута града Лознице ("Службени лист града Лознице" бр. 
19/08), члана 16. Одлуке о буџету града Лознице за 2011. годину ("Службени лист 
града Лознице"  број 11/10),  члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник 
РС'', бр.51/09), градоначелник Града Лознице расписује  
 
 
 
                                                         

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ 

ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ ИЗ  БУЏЕТА ГРАДА  ЛОЗНИЦE 
 ЗА 2011. ГОДИНУ  

 
 

 
             ЦИЉ КОНКУРСА 
 

    Средства обезбеђена буџетом града Лознице за 2011. годину разделу 3, 
функција 250 одбрана, економска класификација 481 - дотације невладиним 
организацијама, распоређују се са циљем унапређења активности и рада у области 
одбране. 

Области које се подржавају 

Средствима која се распоређују овим конкурсом подржавају се следеће 
области: 

- активности предвиђене годишњим планом рада удружења којима се 
обезбеђује наставак активности које удружења већ спроводе, 

- посебне активности којима се доприноси у изради плана одбране Града 
Лознице у мирнодопским и ратним условима и ванредним ситуацијама у циљу 
безбедности, заштите и спасавања људи и материјалних добара. 

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ 

За пријаву треба попунити :  

 ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ и  
 ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ.  

Пројекат се пријављује сваки посебно, на обрасцу за пријаву. 

За сваки  пројекат предлог буџета се доставља засебно на обрасцу за буџет. 

Јавни конкурс ће се објавити на сајту града Лозница www.loznica.rs. 

Уз пријаву на Јавни конкурс, учесници Јавног конкурса подносе: 

- фотокопију решења о упису удружења у Регистар и фотокопију                
доказа о постојању огранка на територији града Лознице; 

 
- фотокопију оснивачког акта –Статута (ако први пут конкурише); 



 
- фотокопију финансијског извештаја за претходну годину са доказом о 

достави надлежним државним органима (Агенција за привредне регистре); 
 

- писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или   
суфинансирања; 

 
- фотокопију  Годишњег плана рада  за 2011. год. усвојеног од стране  
      надлежног органа удружења и 

 
- удружења која су из буџета локалне самоуправе за 2010. годину добила 

средства за реализовање програма треба да извештај о свом раду доставе 
даваоцу средстава као и да извештај учине  доступним јавности. 

Комплетне пријаве морају бити послате поштом или предате на писарницу 
Градске управе на адресу: 

 

Град Лозница- Градска управа 

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката  удружења 
грађана 

Улица Карађорђева број 2 

15300  Лозница  

 

Рок за подношење пријаве за пројекте  је 5 дана након објављивања јавног 
конкурса у средствима јавног информисања. 

 
Број: 10/2011-I 
Датум: 27.01.2011. год. 
Лозница                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК                                        

                                                                 Видоје Петровић, с.р. 


