
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ : 06-10 /15 - II 
ДАТУМ : 1. 04. 2015. година 
Лозница 
 

На основу чл. 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима  („Службени 
гласник РС“, бр.83/14), члана 4, 6, 19, 21. Правилника о суфинансирању  пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ брoj 
126/14), члана 21. Oдлуке Градском већу ( ''Службени лист града Лозница'' број 20/08) и 
члана 8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета 
града Лознице, а у вези Решења Градског већа број: 06-9-7/2015- II од 25.03.2015. године 
Градско веће града Лознице на седници  одржаној дана 1.04.2015.године  доноси:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
o измени Решења Градског већа о именовању Комисије за расподелу средстава за 
суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета 

града Лознице за 2015. годину, број: 06-9-7/2015- II од 25.03.2015. године 
 

Члан 1. 
 

У члану 1. Решења Градског већа број : 06-9-7/2015- II од 25.03.2015. године, уместо 
Данијеле Марковић за члана Комисије за расподелу средстава за суфинансирање 
пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2015. 
годину, именује се Зоран Томић, дипл. ецц. Градска управа града Лозница. 
 

Члан 2. 
 

Мења се члан 2. Решења Градског већа број: 06-9-7/2015- II од 25.03.2015. године, 
који сада гласи:  

''Задатак Комисије је да по истеку рока за подношење пријава размотри пријаве и 
изврши бодовање сваког пројекта, сачини Записник о спроведеном конкурсу и предлог 
Одлуке о расподели средстава и поступку суфинансирања пројеката јавних гласила, и исти 
достави Градском већу града Лозница и Градоначелнику у року од 90 дана од дана 
закључења конкурса.'' 

Члан 3. 
 

Остали чланови Решења Градског већа број: 06-9-7/2015- II од 25.03.2015. године 
остају непромењени. 

Члан 4. 
 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
Доставити: 
- члановима Комисије 
- Одељењу за финансије и друштвене делатности  
- Одсеку за друштвене делатности и омладину 
- архиви  
 

                 
  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
   
  ВИДОЈЕ ПЕТРОВИЋ 
 


