
  
 
 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/07), члана 6.  Правилника о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из буџета града Лознице за 
програме рада /пројекте којима се обезбеђују посебни облици социјалне 
заштите, члана 58. Статута општине Лозница ("Сл. лист општине Лозница", 
број 19/08.),члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", број 
51/09) и члана 16. Одлуке о буџету  града Лознице ("Сл. лист града 
Лозница" број 11/10 ), Градоначелник града,  доноси  
 
 

О Д Л У К У 
 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА РАДА  / 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  ИЗ БУЏЕТА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ 
 

 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се да ће се за потребе града Лознице  у 2011.години 
финансирати програме рада / пројекте  удружења грађана из буџета града 
Лознице са следећим циљем:    
     - помоћ развоју и одрживости услуга које пружају удружења која се баве 
питањима социјалне заштите , 
       - промоција и увођење услуга у област социјалне заштите које нису 
обезбеђене /финансиране од стране Републике или локалне самоуправе у 
јавним институцијама, него их спроводе удружења . 
 
 
  

Члан 2. 
  
 Средства намењена удружењима грађана користиће се за 
реализацију  програма рада / пројеката из следећих области: 
1.активности које доприносе реализацији специфичних задатака и циљева  
предвиђених Стратегијом социјалне заштите општине Лозница(''Сл.лист 
општине Лозница'' број 08/07), 
2.социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим, 
старим и особама са инвалидитетом, особама са сметњама у развоју, 
Ромима,особама у ризику и лицима леченим од болести зависности), 
3.психосоцијална  и здравствена рехабилитација бораца, ратних, војних и 
цивилних инвалида, 
4.организовање и спровођења активности са циљем укључивања чланова 
удружења ради квалитетнијег коришћења слободног времена (разни видови 
радионица,спортских  манифестација,итд.), 
5. активности на интеграцији особа са инвалидитетом у окружење, 



6.активности које доприносе социјалној укључености друштвено осетљивих 
група, остваривању и унапређењу одређеног заједничког  или општег циља  
у интересу развоја социјалне заштите у  граду Лозница. 
          
 

Члан 3 
 
 Средства  за финансирање програма рада / пројеката удружења 
грађана , планирана су у буџету града Лознице за 2011. годину раздео 
3,глава 3.1, функција 010 болест и инвалидност, економска класификација 
481 - дотација невладиним организацијама. 
 
      
                                                                             

Члан  4. 
 
 У циљу реализације ове Одлуке образоваће се Комисија за 
спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана  
из буџета града Лознице. 
 
 

Члан 5. 
 
 Обавезује се Комисија да спроведе поступак јавног конкурса у року од 
15  дана од дана  доношења ове Одлуке. 
 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се Градска управа Лознице – Одсек за  дечју , социјалну и 
примарну здравствену заштиту да изврши  стручне и административно – 
техничке послове за потребе Комисије за спровођење јаног конкурса.  
 
 

Члан 7. 
 

Одлуку доставити члановима Комисије, Одељењу за финансије и 
друштвене делатности и архиви града. 
 
 
 
Број:___________                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Датум:___________                                                                 
                                                                                          Видоје Петровић   


