
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ                              
Број: 06-44-17 /15- II 
Датум: 24.12. 2015.  
Лозница 
 
 Градско веће града Лознице на 85. редовној седници одржаној дана 
24.12.2015. године разматрајући Обједињени предлог за одобравање пројеката у 
области културе за 2016. годину, достављен од стране Комисије за спровођење 
поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у култури из буџета града 
Лознице за 2016. годину, са седнице Комисије одржане дана 26.11.2015. године, на 
основу Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09), члана 15. Правилника 
о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
суфинансирају из буџета града Лознице (''Сл. лист града Лознице'' бр. 9/15), члана 
2. и 34. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Лознице'' бр. 20/08),  
доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

I 
 Усваја се предлог Комисије за одобравање пројеката у области културе на 
територији града Лознице донет на седници Комисије одржане дана 26.11.2015. 
године. 

II 
 Утврђује се, обједињени предлог пројеката у области културе за 2016. 
годину, и то: 
 

Ред.
бр. 

 
Назив 
субјекта културе 

 
Назив пројекта 

Тражени 
износ 
средстава по 
пројектима 

Број бодова 
за сваки 
пројекат  

 
1. 

 
КУД ''Караџић'' Лозница 

 
1.''Фестивал глумачких 
остварења'' 
2. ''Караџић своме граду'' 
3.'' Песнички поздрав пролећу'' 
и ''Вукови ластари'' 
4. ''Сликарска колонија'' 

 
1.400.000 д. 
 
320.000 дин. 
150.000 дин 
 
80.000 дин.  
 

 
36 
 
 17 
 9 
 
 5     

2. КУД ''Фрула'' Л.Шор  13.МФДФ ''Распевано 
пролеће'' 
 

 350.000 дин. 
 

 7 
  

3. КУД ''Троноша'' Коренита ''Подстицање аматерског 
културно уметничког 
стваралаштва'' 

 200.000 дин. 
 
 

 4 
 
  

4. Књижевна заједница 
удружења књижевника 
Србије ''Вук Стефановић 
Караџић'' Лозница 

  12. ''Видовданско песничко 
причешће '' 
 

 50.000 дин. 
 
 
 

 3 
  
 

5. 
 

УГ ''Краљевски карневал'' 
Б.Ковиљача 

 
 ''Краљевски карневал'' 

 
 1.180.000  

 
5 



   
    

 
6. 

  
СПЦО Лозничка 

 
'' Лозничке духовне вечери'' 
 
 

 
 566.000 дин. 
 
 
 

 
6 
 

 
7.  

 
СПЦО Драгинац 

 
20.''Духовно ликовно 
саборовање'' 

 
100.000 дин. 
 
 
 

 
3 

8.  Културни центар 
''Ковиљача'' 
Б.Ковиљача 

Смотра фолклора ''Подриње 
кроз игру и песму'' 
 
 
 

123.000 дин. 
 

3 
  

9.  
 

Друштво за неговање 
традиција ослободилачких 
ратова Србије до 1918. 
године 

 '' Лозница, варош у Србији'' – 
играно документарни филм 

 175.000 дин. 4 

10.  Удружење жена 
 '' Калина'' Клупци 

 '' Питијада 2016.''  80.000 дин. 5 

 
Тражени износ средстава је 4.774.000 динара. 

 
На листу вредновања и рангирања пријављених предлога пројеката 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у 
култури из буџета града Лознице за 2016. годину, учесници конкурса су имали 
право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања на интернет сајту 
града Лознице www.loznica.rs 

Образложење: 
 

 Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање 
пројеката у култури из буџета града Лознице за 2016. годину, након спроведеног 
поступка, поднела је Градском већу и Градоначелнику предлог за утврђивање 
обједињеног предлога пројеката у области културе за 2016. годину донет на 
седници Комисије дана  26.11.2015. године. 

Прихватајући предлог Комисије Градско веће града Лознице донело је 
Решење као у диспозитиву. 

 
Решење доставити:  
-субјектима културе - учесницима на конкурсу на територији града Лознице, 
-Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање 

пројеката у култури из буџета града Лознице за 2016. годину, 
- Одељењу за финансије и друштвене делатности,  
- Одсеку за друштвене делатности и омладину, 
- Градском већу града Лознице х 2. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
ВИДОЈЕ ПЕТРОВИЋ 


