
 
 
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-9-6 /15- II 
Датум: 25. март 2015.  
Лозница 
 
 
 На основу члана 2. тачка 40. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града 
Лознице'' бр. 20/08) и члана 15. Правилника о начину суфинансирања програма 
рада и пројеката удружења која обављају културну делатност из буџета града 
Лознице у 2015. години  Градско веће Града Лозница доноси 
  

 
 

ОДЛУКУ 
 

  о избору годишњих програма рада и пројеката удружења која обављају културну 
делатност, који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2015. години 

 
I 
 

 Из буџета Града Лознице за 2015. годину, на функцији 860-услуге културе, 
економска класификација 481-дотације невладиним организацијама, одобравају се 
средства за суфинансирање следећих годишњих програма рада и пројеката: 
 
     1. КУД "Караџић", чије је седиште у Лозници, за Годишњи програм рада у 
износу од 900.000 динара, за Пројекат ''Фестивал глумачких остварења''  у износу 
од 400.000 динара 
 
     2. КУД "Фрула", чије је седиште у Л. Шору, за Пројекат '' Распевано пролеће'' у 
износу од 80.000 динара, за годишњи програм рада у износу од 80.000 динара. 
 
     3. КУД "Троноша", чије је седиште у Коренити за Годишњи програм рада у 
износу од 50.000 динара. 
 
     4.  Удружење жена ''Калина'' чије је седиште у Клупцима, за Годишњи програм 
рада у износу од 30.000 динара. 
 
     5. УГ ''Краљевски карневал'' чије је седиште у Б. Ковиљачи, за Пројекат 
''Краљевски карневал'' у износу од 50.000 динара, за Годишњи програм рада у 
износу од 20.000 динара. 
 



     6. Културни центар ''Ковиљача'' чије је седиште у Бањи Ковиљачи, за 
Годишњи програм рада у износу од 20.000 динара. 
 
    7. УГ '' Омладина Лешнице'' чије је седиште у Лешници, за Пројекат '' Покрени 
се'' у износу од  20.000 динара. 
 
    8. Књижевна заједница УКС ''Вук Ст.Караџић'' чије је седиште у Лозници, за 
Пројекат ''Видовданско песничко причешће'' у износу од 20.000 динара. 

   
 

 
  Уговор о суфинансирању програма/пројеката из става I са напред 
наведеним  удружењима закључиће начелник Градске управе града Лозница а по 
коначности Одлуке.  
  

III 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
  

 Одлуком о буџету Града Лознице за 2015. годину на име доделе средстава 
за удружења грађана у области културе  опредељен је укупан износ од 2.400.000 
динара 
 Градско веће је на основу Одлуке о покретању поступка Јавног конкурса за 
суфинансирање годишњих програма рада и пројеката  удружења грађана у 
области културе из буџета Града Лознице, број 06-1-15/2015-II од 30.01.2015. 
године, расписало јавни конкурс 05.02.2015. године са циљем суфинансирања 
програма/пројеката који својим квалитетом доприносе неговању и чувању културне 
баштине Града Лознице, кроз развој и презентацију уметности и културе. 
 На објављени конкурс број 06-1-17/2015-II од 30.01.2015. године, који је 
трајао од 05.02.2015. до 19.02.2015. године у предвиђеном року, пријаве су 
поднела удружења грађана у области културе наведене у диспозитиву Одлуке. 
 Комисија за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката 
односно програма рада удружења грађана у области културе из буџета Града 
Лознице  разматрала је приспеле пријаве и констатовала  да је на наведени 
конкурс пристигло 20 пријава за годишње програме рада и пројекте и да услове 
конкурса испуњава 8 подносилаца пријава. 
 
  
Услове конкурса не испуњавају: 

- Еколошки покрет ''Лозница'' Лозница 
- УГ ''Мудролије'' Лозница 
- УГ ''Брадић'' Брадић 
- УГ ''Одред извиђача Гучево'' Лозница 



- Еколошко УГ ''Шумска вила'' Лозница 
- УГ ''Ветар у леђа'' Лозница 
- Центар за едукацију и социјално укључивање Лозница 
- Меморијална галерија битке на Дрини 1914. Б.Ковиљача 
- УГ ''Краљевска Бања Ковиљача'' Б. Ковиљача 
- Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. 

године Лозница 
- СПЦО Лозничка 
- Удружење жена ''Александрина'' Лозница 

 
На основу приспеле документације, Комисија је извршила анализу пројеката и 
програма према критеријумима наведеним у јавном конкурсу и одредила 
предлог новчаног учешћа напред поменутим удружењима грађана у области 
културе у расподели средстава из буџета Града Лознице за 2015. годину и 
предложила Градском већу и  Градоначелнику града Лозница да донесе Одлуку 
као у диспозитиву. 

 По разматрању предлога Комисије, Градско веће града Лозница је одлучило 
да прихвати предлог и да се у складу са тим, са удружењима закључе уговори  о 
суфинансирању годишњих програма рада / пројеката истих. 
                                                                                         
                                                                                                     
Ову Одлуку доставити:  
Градоначелнику, Градском већу, Одељењу за финансије и друштвене делатности, 
Oдсеку за друштвене делатности и омладину, Архиви х 2 и свим удружењима која 
обављају културну делатност.  

 
         
 
 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
   
  ВИДОЈЕ ПЕТРОВИЋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


