
             У складу са чланом 44.Закона о локалној самоуправи(Сл. гласник РС“ бр. 129/07), 
чланом 58. Статута Града Лознице („Сл.лист Града Лознице“бр.19/8), Закона о спорту 
(„Службени гласник РС” бр. 52/96 и 101/05-др. закон) и Програма мера за остваривање потреба 
у области спорта, Начелник градске управе по овлашћењу градоначелника Лознице расписује : 
 
 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
 

за финансирање  потреба у области спорта на територији Града Лознице у 
2011. години  

 

1.САДРЖАЈ КОНКУРСА 

 
 
1.1.  Програми редовних такмичарских активности спортских организација 

  Циљ: унапређење рада спортских организација 
 
1.2.  Програми посебних активности спортских организација 

  Циљ: развој спорта у свим сегментима 
          О б л а с т: 

- школска спортска такмичења, 
- рад са младим спортским талентима, 
- спортске активности деце и омладине, 
-     повећање броја едукативних активности (побољшање приступа спорту), 
- смањење насилног понашања деце и омладине, 
- побољшање здравственог стања деце и омладине, 
- спортска рекреација и „спорт за све“, 
- промоција спорта као здравог стила живота, 
- организовање и спровођење акција које служе активирању појединаца у 

рекреативном вежбању у оквиру слободног времена(масовне акције), 
- спортске активности особа са инвалидитетом, 

              -     организација и одржавање спортских такмичења од значаја за Град Лозницу, 
             -     организација и одржавање манифестација у области спорта од значаја за Град, 
             -     одржавање и коришћење спортских објеката. 

 
Средства за програме по овом конкурсу обезбеђена су буџетом Града Лознице за 2011. годину, 
у оквиру функције 860 –Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, 
економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама. 
 

2. Критеријуми за подносиоца пријаве 
 

Предлоге програма редовних/посебних активности могу да доставе, сходно Закону о спорту 
организације у области спорта односно, нефинансијска удружења која према свом Статуту 
имају за циљ обављање активности у области спорта (у даљем тексту: спортска организација). 
 
Спортска организација може поднети више пријава на јавни конкурс, а средства из буџета може 
добити за један програм редовних такмичарских активности и за један програм посебних 
активности.  
 
 
2.1.  Спортска организација која подноси програм редовних/посебних активности, треба : 

 да је регистрована у складу са законом; 
 да има седиште у Граду Лозници;  
 да је директно одговорна за припрему и извођење програма редовних/посебних 



активности;  
 да учествује у редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са 

спортским правилима; 
 да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности;  
 
2.2. Програм редовних/посебних активности треба у погледу квалитета, садржине и природе 
да испуњава следеће критеријуме:  

 да је у оквирима потреба у области спорта, утврђених законом; 
 да је од локалног значаја, односно од интереса за Град  и да има значајан и дуготрајан 

утицај на развој спорта у граду Лозници; 
 да је у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима 

надлежног савеза у области спорта; 
 да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма редовних/посебних 

активности; 
 да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника, најмање једног спортског 

стручњака који има законом предвиђене квалификације у области спорта и потребне 
ресурсе за реализацију програма; 

 да се, по правилу, реализује у текућој години; 

3. Критеријуми у погледу трошкова реализације редовних/посебних 
активности 

 
           Програмом редовних/посебних активности могу бити предвиђени искључиво трошкови 
реализације који су оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације 
редовних/посебних активности. 
 
3.1.Оправдани директни трошкови нарочито обухватају следеће трошкове:   
- куповину опреме, реквизита и справа; 
- закупа простора за спортске активности;  
- ангажовања спортских стручњака који реализују програм редовних/посебних активности, 
- судијских такси и котизације за такмичења; 
- регистрације; 
- осигурања спортиста; 
- редовне лекарске прегледе спортиста; 
- превоз спортиста на припреме и такмичења; 
- одржавање и коришћење спортских објеката; 
и други трошкови који су неопходни за реализацију програма редовних/посебних активности: 
информисање јавности, штампање публикација и материјала, спортско-медицинско и спортско-
стручно и научно саветовање, набавка стручне литературе. 
 

4. Како се пријавити и по којој процедури 

 
4.1. Пријављивање 
 
Подносилац пријаве на конкурс за редовне такмичарске активности и посебне активности 
обавезан је да достави следећу документацију: 
 
Основна документација: 
 

1.Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на 
територији 
   Града у 2011. години. 
2. Програм редовних такмичарских активности односно програм посебних активности у 
2011. год. 

 
 



Пратећа документација: 
      
      3.Копија годишњег извештаја (за 2010.) са финансијским показатељима; 

4.Копија решења о упису у надлежни регистар; 
5.Копија уговора са банком; 
6.Копија Потврде о извршеној регистрацији; 
7.Копија потврде података гранског савеза са подацима (број селекција, ранг  
   такмичења,пласман по селекцијама, укупан број регистрованих играча). 

 
4.2. Где и како послати пријаве 
 
Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ 
Пријава се шаље поштом на адресу: 
Град Лозница 
Градска управа 
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. 
 
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
 

Пријава за Јавни конкурс  
за финансирање потреба у области спорта на територији Града Лознице  

у 2011. години 
Назив подносиоца пријаве 
Адреса подносиоца пријаве 

Назив програма 

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА 

 
 
Крајњи рок за пријем пријава је  25. март 2011. године. 
 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
наведеног термина (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
 
За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити 
Одсеку за друштвене делатности и омладину, тел. 879-280. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 58. 
Статута Града Лознице («Сл.лист Града Лознице» бр19/8), члана 16. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2011. годину («Службени лист града Лознице», број 11/10), Закона о 
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и Програма мера за остваривање потреба 
грађана у култури, начелник Градске управе по овлашћењу градоначелника Лознице 
расписује : 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА ОБАВЉАЈУ КУЛТУРНУ 
ДЕЛАТНОСТ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2011. 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. Култирне 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 односно пројекат се мора реализовати највећим делом на територији Града 
Лознице.  
 
Вредност тражених средстава одговараће буџетској ставци из конкурсне документацује, 
зависно од програма рада односно пројеката учесника. 
 
Удружење које обавља културну делатност је у обавези да обезбеди део сопствених 
средства за реализацију програма рада или пројекта. 
 
Програм рада односно пројекат мора бити реализован до истека буџетске године, односно 
до 15. децембра 2011.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; 
- фотокопију решења о упису у надлежни  регистар; 
- фотокопију оснивачког акта (Статута); 
- фотокопију финансијског извештаја доставњеног надлежним државним органима за 

претходну годину; 
- 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 

Назив подносиоца пријаве 
Адреса подносиоца пријаве 

Назив програма 

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА 

 
 
Крајњи рок за пријем пријава је 25. март 2011. године. 
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. 879-280. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 
58. Статута Града Лознице («Сл.лист Града Лознице» бр19/8), члана 16. Одлуке о 
буџету града Лознице за 2011. годину («Службени лист града Лознице», број 11/10)  и 
Програма мера за остваривање потреба грађана у култури, начелник Градске управе 
по овлашћењу градоначелника Лознице расписује : 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2011. 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 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 организацији верских манифестација од значаја за Град. 
 

Циљ: стварање услова за сарадњу цркве и државе у остваривању циљева од 
општег интереса. 

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 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, 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 2011. године. 
 
Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: 

- Попуњен пријавни образац. 
- Попуњен образац описа  предлога пројекта. 



- Попуњен образац буџета пројекта. 
- Фотокопију обавештења о разврставању (извод из регистра). 
- Потврду од надлежног органа о уредном финансијском пословању. 
- Изјаву у писаној форми о обезбеђивању сопственог финансирања или 
суфинансирања. 

 
 

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 25. март 2011. 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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