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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07), члана 58. Статута Града Лознице (''Сл.лист града Лознице'' бр19/08) и 
члана 14. Одлуке о буџету града Лознице (“Службени лист града Лознице”, 
бр.12/11), Начелник Градске управе по овлашћењу број 461/2010-I од 
20.7.2010.године Градоначелника града Лознице доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
ПРЕДУЗЕТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2012. ГОДИНИ 

  
Члан 1. 

 
 Правилником о начину финансирања активности удружења предузетника на 
територији града Лознице (у даљем тексту: Правилник) уређују се критеријуми, 
услови, начин и поступак финансирања програма активности усмерених ка 
реализацији циљева  развоја  предузетништва са територије града Лознице из 
буџета Града Лознице.  
 

Члан 2. 
 
 Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају  
удружења предузетника која имају седиште на територији Града Лознице. 
 

Члан 3. 
  
 Средства намењена из члана 1. и 2. овог Правилника користе се за 
реализацију  програма  удружења предузетника на територији града Лознице који 
имају позитиван утицај на развој предузетништва, отварање нових радних места, 
проширење тржишта и конкурентности као и целокупан економски развој града. 
Програми могу да садрже следеће активности: 
 

1.   семинари, округли столови, едукације у циљу развоја предузетништва, 
2.   маркетиншке активности: 
      - издавање билтена на месечном, тромесечном, полугодишњем или 
        годишњем нивоу, 
      - израда сајта удружења предузетника, 
      - заједничке промотивне активности удружења предузетника, 
      - израда промотивног материјала за наступе на сајмовима, 

                  - наступи на сајмовима, 
3.   израда база података предузетника, 
4. организовање различитих активности  за јачање  секција општег 
удружења предузетника у циљу јачања конкурентности, повезивања, 
размене искустава и примера добре прaксе, 
5.   правна помоћ предузетницима. 
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Члан 4. 

 
            Финансирање програма из чл. 3. Правилника врши се путем јавног конкурса 
(у даљем тексту: Конкурс). 
           Начелник Градске управе по овлашћењу Градоначелника града  Лознице 
број 461/2010-I од 20.7.2010. године доноси Одлуку о покретању поступка 
финансирања програма активности из буџета Града Лознице и расписује Конкурс 
за буџетску 2012. годину, а у складу са приоритетима и циљевима Града и овим 
Правилником. 
            Конкурс из става 1. и 2. овог члана објављује се у средствима јавног 
информисања. 
 

Члан 5. 
 

             Удружење предузетника може поднети више пријава на Конкурс, а средства 
из буџета може добити за један програм активности. 
 

Члан 6. 
 
 Програми се морају реализовати на територији Града Лознице. 
         

Члан 7. 
 
 Конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка јавног конкурса у 
области развоја предузетништва у 2012. години (у даљем тексту: Комисија). 

Решењем о именовању Комисије из става 1. овог члана утврђују се задаци и 
број чланова Комисије. 
 Комисија у свом саставу има председника, заменика председника и једног 
или три члана стручњака из области економског развоја. 
 Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 
 Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља Одељење 
за локални економски развој. 
 

Члан 8. 
 
 Конкурс садржи: 
            - активности за које се Конкурс спроводи, 
            - датум објављивања Конкурса, 
            - критеријуме за подносиоца пријаве, 
            - рок за подношење пријаве на Конкурс, 
            - образац пријаве, 
            - образац програма који се подноси уз пријаву на Конкурс, и 
            - податке о документацији коју је потребно приложити уз пријаву, 
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Члан 9. 

 
 Пријава на конкурс подноси се Градској управи на посебном обрасцу који је 
саставни део Конкурса. 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс, Комисија из члана 7. овог 
Правилника  неће бити разматране. 
 

Члан 10. 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
Основна документација: 
 

1. Образац пријаве на Конкурс за финансирање  активности удружења 
предузетника на  територији града Лознице у 2012. години. 
2.   Програм активности у 2012. години, 

 
Пратећа документација: 
 

- годишњи извештај за 2011. са копијом звршног рачуна (накнадно – након 
предаје завршног рачуна у АПР, а пре закључења Уговора о суфинансирању 
активности у области развоја предузетништва); 

- решење/потврда о упису у надлежни регистар, 
- уговор са банком. 

 
Члан 11. 

 
А. Општи критеријуми за подносиоца пријаве. 

 
  Организација која подноси предлог програма треба:  
- да је регистрована у складу са законом, 
- да има седиште у граду Лозници,  
- да је директно одговорна за припрему и извођење програма, 
- да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање делатности које 
  су у вези са предлогом програма,  
- да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом 
   забраном обављања делатности,  
- да није у последње три године правноснажном одлуком кажњена за прекршај или 
   привредни преступ везан за њену делатност. 
 
  Предложени програм треба, у погледу квалитета, садржине и природе, да 
испуњава следеће критеријуме:  
- да је у оквирима потреба у области развоја предузетништва  у складу са Законом о 
   приватним предузетницима, 
- да је од локалног значаја, односно од интереса за град Лозницу, 
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- да је у складу са законом, општим актима организације, одлукама и усвојеним 
  документима града Лознице, 
- да има значајан и дуготрајан утицај на развој предузетништва у Граду Лозници, 
- да се реализује у текућој години. 
 

Б. Посебни критеријуми за подносиоца пријаве. 
 
  Критеријуми на основу којих Комисија врши оцену програма редовних 
активности су: 
     - значај реализације програмских активности  за унапређење и развој 
        предузетништва на територији града Лознице, 
     - број чланова удружења и значај удружења за општи развој предузетништва, 
     - године постојања  удружења предузетника и непрекидна реализација програма 
        редовних активности на територији града Лознице. 
 
 

Члан 12. 
 

Дотације обезбеђене у буџету Града намењене за реализацију програма 
активности удружења предузетника могу се користити за: 

- ангажовања  стручњака  који ће бити предавачи на семинарима, округлим 
столовима, радионицама и другим скуповима које организује удружење 
предузетника, а у циљу реализације програма редовних/посебних 
активности, 
- наступ на сајмовима за које се определи удружење предузетника (у складу 
са програмом за 2012. годину који усвоје органи удружења) за наступ, 
- израда и штампање промотивних материјала, сајта и спровођење 
промотивних активности (реклама, наступи на ТВ, радију и сл), 
-пружање правне помоћи предузетницима, 
- израде база података, 
- организацију догађаја у циљу промоције  и информисања о активностима 
удружења предузетника на унапређењу предузетништва, 
- и друге трошкове који су неопходни за реализацију програма удружења 
предузетника. 

 
 

Члан 13. 
 
             Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког програма према 
критеријумима наведеним у члану 11. овог Правилника. 

 О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник. 
             Након извршене оцене програма удружења предузетника, Комисија 
сачињава образложен предлог финансирања програма активности удружења 
предузетника  за период од годину дана и предлаже износ дотације за сваку 
појединачну активност. 
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           Предлог финансирања програма активности удружења предузетника на 
територији града Лознице Комисија доставља Начелнику Градске управе у 
Лозници у року од петнаест дана од дана закључења конкурса. 
             

Члан 14. 
 

Начелник Градске управе града Лознице, по овлашћењу Градоначелника 
града Лознице број 461/2010-I од 20.7.2010. године, на основу образложеног 
предлога Комисије, доноси Одлуку о избору програма удружења предузетника који 
се финансирају из буџета града Лознице у року од пет дана од дана пријема 
докумената од стране Комисије. 
 

Члан 15. 
 
 О резултатима јавног конкурса председник Комисије обавештава учеснике о 
поступку у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка 
јавног конкурса. 
  

Члан 16. 
 
 По коначности Одлуке из члана 14. Начелник Градске управе по овлашћењу 
Градоначелника града Лознице број 461/2010-I од 20.7.2010.године закључује 
уговор о финансирању програма из буџета Града Лознице са  удружењима 
предузетника, најкасније у року од пет дана. 
 

Члан 17. 
 
 Уговор о финансирању програма из буџета града Лознице садржи: 
 -  назив програма, 
 -  износ средства која се додељују из буџета Града Лознице за реализацију 
               програма активности удружења предузетника, 
 -  укупну вредност Програма активности, 
 -  датум почетка и завршетка програма, 
 -  права и обавезе уговорних страна, 
 - услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен. 
 

Члан 18. 
 
 Корисници средстава из Одлуке из члана 14. дужни су да доставе извештај 
Одељењу за локални економски развој  о утрошку одобрених средстава, односно о 
реализацији одобрених програма периодично и то до 20-ог у месецу за претходни 
месец. 
 Уколико се извештаји из претходног става не доставе, удружењу 
предузетника  неће бити додељена средства у наредној  години, односно неће бити 
разматрано њихово учешће на конкурсу. 
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Члан 19. 
 

 Надзор над извршавањем уговором утврђених услова по овом Правилнику 
врши Одељење за локални економски развој Градске управе у Лозници. 
 
 

Члан 20. 
 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
Број: ____________ 
Датум:___________         
Л о з н и ц а 
                                                                    По овлашћењу Градоначелника  
                                                                          Начелник Градске управе  
                                                                              Милојка Смиљанић 
 


