
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), чл. 2. и 34. Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града Лознице'' бр. 20/08), 
Градско веће Града Лознице расписује : 

Конкурс за предлог ликовних решења представљања града Лознице у 
циљу израде календара за наступајућу 2016. годину 

Општи конкурсни услови 
 
01. Карактер конкурса 

Конкурс је интерни 
Према врсти конкурс је општи и позитивни, неанонимни. 
Према задатку конкурс је идејни, концептни. 
 
02. Циљ конкурса и конкурсни задатак  

Циљ конкурса је осмишљавање ликовног решења које представља Град 
Лозницу и све његове адуте. Град Лозница у жељи да подржи све дипломиране 
грађане и студенте уметничких школа, академија и факултета у циљу развоја 
корпоративног идентитета града жели да представи путем идејних решења за 
календар за наступајућу годину уметнике са подручја Лознице, на тај начин 
покушаће да помогне како у презентацији тако и у новчаној награди за изабрана 
идејна решења и то:  

-за прву награду 30.000 динара, 
- за другу награду 20.000 динара и  
- за трећу награду 10.000 динара. 
Идејна решења награђена другом и трећом наградом биће коришћена током 

2016. године по потреби града Лознице, уз сагласност аутора. 
 
03. Критеријуми конкурса 

Радови треба да садрже предлог идејног решења, у техници акварела, 
графике или комбинована техника наведених. Предлози могу бити акцентовани на 
панорамама (мотивима) Лознице и околине ( Бања Ковиљача, Тршић, Гучево, река 
Дрина, и др.) и знаменитим личностима: Вук Караџић, Јован Цвијић, Мића 
Поповић...  

Позив се упућује дипломираним уметницима (потребна копија дипломе о 
завршеном факултету), студентима уметничких школа и факултета (потребна 
копија индекса са факултета или уметничке школе) и осталима. 

О резултатима конкурса одлучиваће стручна комисија именована од стране 
Градског већа града Лознице. 
 
04. Услови конкурса 

Предајом предлога идејног решења са по 12 мотива за израду календара 
за наступајућу 2016. годину учесници прихватају пропозиције овог конкурса. 
Учесници могу бити дипломирани уметници, студенти уметничких школа и 
факултета и остали заинтересовани. 
 
05. Предаја конкурсног пројекта 
  Целокупна документација доставља се преко писарнице Градске 
управе града Лознице на адресу: Град Лозница, Градска управа, Одсек за 



друштвене делатности и омладину, Карађорђева 2, 15300 Лозница, најкасније до 
09. децембра 2015. године до 15,00 часова. 

Истовремено, учесници конкурса ће своје радове неанонимно, доставити у 
запечаћеном омоту са назнаком: за Конкурс – представљање Града Лознице. 
Радови који буду предати или стигну после наведеног рока неће се разматрати. 
 
06. Конкурсни рокови 

Конкурс почиње да тече од 30. новембра 2015. године, и биће објављен 
на интернет сајту града Лознице www.loznica.rs и у средствима јавног 
информисања. 
Крајњи рок за за предају радова је 09. децембар 2015. године, до 15,00 часова. 
 
07. Стучна комисија  

Стручну комисију за спровођење конкурса чине чланови по Решењу 
Градског већа града Лознице  
 
08. Критеријуми за вредновање пројеката 

Стручна комисија ће пристигле пројекте вредновати према следећим 
критеријумима: 
- уметнички квалитет и иновативност, 
- концепт, 
- техничка изводљивост при реализацији. 
 
09. Начин реализације изабраног пројекта 

Изабрани радови биће реализовани на календару за наступајућу 2016. 
годину у циљу квалитетног развоја корпоративног идентитета града. 
 
10. Права и обавезе аутора изабраног пројекта 
 

Сва ауторска права задржава аутор конкурсног пројекта. Аутор је дужан да 
поштује услове расписа и Општих конкурсних услова у погледу реализације 
пројекта, након завршетка Конкурса за све даље контакте око реализације 
пројекта. 
  Одабрани аутор /ауторска група мора да се уклопи у финансијски план и 
динамику реализације коју одређује Реализатор. 
  Одабрани аутор / ауторска група треба да се сагласи са евентуалним 
примедбама и сугестијама стручне комисије. 

Сагласност даје аутор или овлашћени представник ауторске групе који се и 
обавезује да ће се придржавати усвојеног концепта.  

Након избора рада, биће потписан и посебан уговор између аутора и 
Градске управе града Лознице. 
 
Број: 06-40-17/15-II 
Датум: 26. 11.2015. 
Лозница 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
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