
 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 40. и 
члана 84. Статута града Лознице ( „Службени лист града Лознице“ број 1/19 - пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 29. децембра 2020. године, донела 
је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о допунама Одлуке о награђивању најбољих ученика и студената са подручја  

града Лознице  
 

 
Члан 1. 

 
        У Одлуци о награђивању најбољих ученика и студената са подручја града Лознице         
(„Службени лист града Лознице“ број 25/16; у даљем тексту: Одлука), у члану 1. иза речи 
„Лознице“ брише се тачка и додају се речи: „као и ближи услови и критеријуми за доделу 
градске награде студентима основних студија који су припадници ромске националне 
мањине.“. 
 

Члан 2. 
 

У члану 2. ставу 1. алинеји 1. после зареза додају се речи „као и студентима који су 
припадници ромске националне мањине,“. 
 

Члан 3. 
 

У члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
 „Градска награда додељује се студентима основних студија који су припадници 

ромске националне мањине, под следећим условима:  
- да студент похађа студије на факултету чији је оснивач Репбулика Србија,  
- да је студент држављанин Републике Србије,  
- да има пребивалиште на територији града Лознице у трајању од најмање три 

године од дана подношења пријаве на конкурс,  
- да се студије финансирају из буџета Републике Србије, oсим студената I године 

који могу бити на самофинансирању,  
- да током студија студент није поновио ни једну годину, 
- да се по мишљењу Центра за социјални рад  „Лозница“ студент  налази  у 

категорији лица којем треба доделити стипендију, 
- да је студент по потврди Националног савета ромске националне мањинe 

припадник ромске националне мањине.“. 



У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. после број „1.“ додају се речи: „ и става 
2.“.  

 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“.  
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