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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06- 6-2 /15-II 
Датум:  03. март 2015.  
Л о з н и ц а 

 
 
 На основу члана 2. тачка 40. и члана 34. Одлуке о Градском већу (''Службени 
лист града Лознице'' бр. 20/08) и члана 14. Правилника о начину суфинансирања 
потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години  Градско веће 
Града Лознице разматрајући предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 
у области спорта у 2015. години на 64. редовној седници  донeло је  
  
  

 
О Д Л У К У 

 
О расподели средстава из буџета Града Лознице опредељених за спорт у 

2015. години  
 

 
I 
 

 Из буџета Града Лознице за 2015. годину, на функцији 860- Рекреација, спорт, 
култура и вере, некласификовано на другом месту, економска класификација 481-
дотације невладиним организацијама, одобравају се средства за суфинансирање 
следећих спортских удружења: 
 
      1. МКК ''Лозница'' Лозница за редовне активности 750.000 динара.  
      2. ЖКК ''Лозница''Лозница за редовне активности 1.250.000 динара.   

3. МРК ''Лозница'' Лозница за редовне активности 1.250.000 динара.  
4. ЖРК ''Лозница-Град'' Лозница за редовне активности 1.250.000 динара.  
5. МОК ''Лозница'' за редовне активности 750.000 динара. 
6. ЖОК ''Пролетер''Лозница за редовне активности 700.000 динара.    
7. РК ''Гучево''Б.Ковиљача за редовне активности 300.000 динара. 
8. Боксерски клуб ''Лозница'' Лозница за редовне активности 400.000 динара.   
9. Кик-бокс клуб ''Рокица'' Лозница за редовне активности 220.000 динара. 
10. ФК ''Лозница'' Лозница за редовне активности 11.270.000 динара.   
11. ФК ''Прва искра'' Руњани за редовне активности 80.000 динара.   
12. ФК ''Младост'' Брезјак за редовне активности 120.000 динара.   
13. ФК ''Раднички-Стобекс'' Клупци за редовне активности 350.000 динара.     
14. ФК ''Цер''Ј.Лешница за редовне активности 120.000 динара.   
15. ФК ''Антимон'' Зајача за редовне активности 220.000 динара.   
16. ФК ''Младост''Д.Добрић за редовне активности 80.000 динара.   
17. ФК ''Јадар 1961'' Г.Добрић за редовне активности 60.000 динара.   
18. ФК ''Јадар'' Г.Добрић за редовне активности 50.000 динара.   
19. ФК ''Студенац'' Г.Ковиљача за редовне активности 120.000 динара.   
20. ФК ''Слога'' Л.Шор за редовне активности  120.000 динара.   
21. ФК ''Слога'' Коренита за редовне активности 120.000 динара.   
22. ФК ''Борац'' Козјак за редовне активности 120.000 динара.   
23. ФК ''Борац'' Лешница за редовне активности 300.000 динара.  
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24. ФК ''Синђелић'' Липница за редовне активности 220.000 динара.  
25. ФК ''Хајдук'' Рибарице за редовне активности 80.000 динара.   
26. ФК ''Слога'' Стража за редовне активности 120.000 динара.   
27.  ФК ''Те-Гучево'' Трбушница за редовне активности 80.000 динара.   
28. ФК ''Јелав'' Јелав за редовне активности 80.000 динара.   
29. ФК ''Милан Орлић'' Н.Село за редовне активности 120.000 динара.   
30. ФК ''Јуниор спорт'' Б.Ковиљача за посебне активности 40.000 динара.  
31. ФК ''Лук-Компензатори'' Лозница за редовне активности 80.000 динара.   
32. Планинарски клуб ''Гучево'' Лозница за редовне активности 80.000 динара. 
33.  Шах клуб ''Лозница'' Лозница за редовне активности 120.000 динара.    
34. Шаховски клуб ''Лешница'' за редовне активности 80.000 динара.  
35. Шаховски клуб ''Клупци 75'' Клупци за редовне активности  80.000 динара.   
36. УГ ''Children cinetiks'' Лозница за посебне активности 50.000 динара. 
37. Карате клуб ''Гучево'' Б.Ковиљача за редовне активности 220.000 динара.    
38. Карате клуб ''Лозница'' Лозница за редовне активности 220.000 динара.   
39. Карате клуб ''Јадар'' Драгинац за редовне активности 100.000 динара. 
40. Карате клуб ''Шампиони Бања Ковиљача'' Б.Ковиљача за редовне активности 

100.000  динара  
41. Тенис клуб ''Сет'' Л.Шор за редовне активности 70.000 динара. 
42. Фитнес клуб ''Lady'' Лозница за редовне активности 50.000 динара. 
43. Клуб за олимпијско дизање тегова ''Ас'' Лозница за редовне активности 100.000 

динара.  
44. Клуб реалног аикидоа ''Гимназион'' Лозница за редовне активности 120.000 

динара. 
45. Теквондо клуб '' Тае- Ло'' Лозница Брезјак за редовне активности 50.000 динара. 
46. Теквондо клуб ''Лозница'' Лозница за редовне активности 50.000 динара. 
47. ООСР ''Дрина'' Лозница за редовне активности 80.000 динара.  
48. Мото клуб ''Black dragons'' Б.Ковиљача за посебне активности 170.000 динара. 
49. Стрељачки клуб ''Соколови'' Лозница за редовне активности 80.000 динара. 
50. Омладински рукометни клуб ''Лозница'' Лозница за редовне активности 400.000 

динара . 
51. ФК ''Подриње'' Л.Поље за редовне активности 300.000  динара 
52. ФК ''Младост'' Лозница за редовне активности 80.000 динара. 
53. ФК ''Видојевица'' Лешница за редовне активности 80.000 динара. 
54. ФК ''Гучево'' Б.Ковиљача за редовне активности 300.000 динара. 
55. Ју Јутсу клуб ''Лозница'' Тршић Лозница 40.000 динара. 
56. Стонотениски клуб ''Лешница'' Лешница 40.000 динара. 
57. Стонотенисерски клуб ''Лозница-Клупци'' Клупци за редовне активности 

40.000 динара. 
58. Бокс и кик бокс клуб '' Вукови са Дрине'' Лозница за редовне активности 

40.000 динара. 
59. Пливачки клуб ''Дрина'' Лозница за посебне активности (Богојављенско 

пливање) 40.000 динара. 
 

 
II 

     
  Уговор о суфинансирању пројеката из става I са спортским удружењима 
(област спорта) закључиће градоначелник града Лознице, заменик градоначелника или 
друго лице које градоначелник овласти, а по коначности Одлуке.  
 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
  

Градско веће Града Лознице  је на основу Одлуке о покретању поступка за 
суфинансирање потреба у области спорта број 06-1-19/15-II од 30.01.2015. из 
буџета града Лознице  расписало јавни конкурс који је трајао од 05.02.2015. 
године до 19.02. 2015. године, са циљем стварања унапређења рада спортских 
удружења. 
На објављени конкурс Градског већа Града Лознице број 06-1-21/15-II од 
30.01.2015. године пријаве су поднели 68 спортских удружења . 

Комисија за спровођење јавног конкурса за суфинансирање спортских удружења у 
области спорта из буџета Града Лознице разматрала је приспеле пријаве и 
констатовала  да је на наведени конкурс пристигло 68 пријава и да формално правне 
услове конкурса испуњава 59  подносилаца пријава. 
 
Услове конкурса не испуњавају: 
 
1.  ФК ''Јадар'' Ступница (закаснела документација) 
2.  Шаховски клуб ''Слога'' Л.Шор (закаснела и непотпуна документација) 
3.  АМК ''Еxtreme 4х4'' Лозница (закаснела и непотпуна документација) 
4.  MK '' Гонзалес'' Лешница (закаснела документација) 
5.  МК '' Титанс'' Б.Ковиљача (закаснела документација) 
6.  Савез за спорт и рекреацију инвалида Подрињско Колубарског региона Лозница (не 
испуњава  услове конкурса, не финансирају се савези) 
7.  Лозничко кинолошко друштво  (не испуњава  услове конкурса). 
8.  Кинолошко друштво ''Гучево 1914''  Б.Ковиљача  (непотпуна документација- није у 
складу са условима конкурса) 
9.  Савез спортских клубова одгајивача голубова писмоноша Републике Србије ''Јадар'' 
Липница (не испуњава  услове конкурса). 
 
 
 На основу приспеле документације, Комисија је извршила анализу и процену  
према критеријумима наведеним у јавном конкурсу и одредила предлог новчаног 
учешћа спортским удружењима у расподели средстава из буџета Града Лознице за 
2015. годину и предложила Градском већу Града Лознице и Градоначелнику да донесе 
Одлуку као у диспозитиву. 
По разматрању предлога Комисије, Градско веће Града Лознице је одлучило  да 
прихвати предлог и да се у складу са тим, са спортским удружењима закључе уговори  
о суфинансирању редовних/посебних активности.  
 
Oву Одлуку доставити:  
Градоначелнику, Градском већу, Одељењу за финансије и друштвене делатности, 
Одсеку за друштвене делатности и омладину и Архиви x 2.                                                                   

 
  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
   
  ВИДОЈЕ ПЕТРОВИЋ 
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ОВО ЈЕ ПРИМЕР ОД ИВАНЕ КАПЕТАНОВИЋ ................................................. 

 

 

 

- ПРЕДЛОГ - 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                             
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  
Датум:  
Л о з н и ц а 
 
На основу члана 2. тачка 40. Одлуке о Градском већу („Службени лист града  Лознице“  
бр. 20/08) и члана 14. Правилника о начину финансирања активности удружења 
предузетника на територији града Лознице у 2014. години, Градско веће града Лознице, 
разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање 
програма удружења предузетника из буџета града Лознице, доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о избору програма удружења предузетника који се финансирају из буџета града 

Лознице за 2014. годину: 
 

I Из буџета града Лознице за 2014. годину, са функције 412 - општи послови по питању 
рада - економска класификација 481, финансираће се програми следећих удружења 
предузетника: 

1. Удружење пословних жена „Креативна визија“ Лозница у износу од 215.000,00 
динара, 

2. Удружење проналазача и иноватора „Инвентива“ Лозница у износу од 85.000,00 
динара 

3. Удружење грађана „Клуб привредника“, Лозница у износу од 85.000,00 динара, 
4. Опште удружење предузетника Лозница у износу од 1.100.000,00 динара, 

 
II Уговор о финансирању пројеката из става I са напред наведеним удружењима 
предузетника закључиће градоначелник града Лознице, заменик градоначелника или 
друго лице које градоначелник овласти, 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 2014. годину на име доделе средстава за 
развој предузетништва опредељен је укупан износ од 1.500.000,00 динара. 
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 Градско веће је на основу Одлуке о покретању поступка јавног конкурса за 
финансирање програма удружења предузетника из буџета града Лознице број 06-2-
16/14-II  од 15.01.2014. године, расписало јавни конкурс 23.01.2014. године са циљем 
реализације програма удружења предузетника на територији града Лознице који имају 
позитиван утицај на развој предузетништва, отварање нових радних места, проширење 
тржишта као и целокупан економски развој града. На објављени конкурс који је трајао 
у периоду од 23.01.2014. до 06.02.2014. године у предвиђеном року пријаве су поднела 
четири удружења. 
 Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање програма удружења 
предузетника из буџета града Лознице  разматрала је приспеле пријаве и констатовала 
да је на наведени конкурс пристигло четири пријаве за програме и то: Програм 
редовних активности Удружења пословних жена «Креативна визија» Лозница, Програм 
редовних активности Удружења иноватора и проналазача »Инвентива» Лозница, 
Програм редовних активности Удружења грађана «Клуб привредника» Лозница и 
Програм редовних активности Општег удружења предузетника Лозница и да услове 
конкурса испуњавају сва четири наведена подносиоца пријава. Комисија је извршила 
анализу и процену према критеријумима наведеним у јавном конкурсу и направила 
предлог Градском већу града Лознице да донесе Одлуку као у диспозитиву. 
 По разматрању предлога поменуте Комисије, Градско веће града Лознице је 
одлучило да прихвати предлог и да се, у складу са тим, са удружењима закључе 
уговори о финансирању програма за развој предузетништва на територији града 
Лознице. 
 
 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
 
 
 
Доставити:                               
 
- Удружењу пословних 
жена „Креативна визија“, 

 ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
 
          Видоје Петровић 

-Општем удружењу 
предузетника Лозница, 
- Удружењу грађана „Клуб 
привредника“, 
-Удружењу иноватора и 
проналазача, „Инвентива“ 
Лозница, 
- Одељењу за ЛЕР, 
- Одељењу за финансије и 
друштвене делатности, 

                                                   

- Архиви   
 


