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 На основу члана 20. тачка 28. и 30. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 22. Статута града 
Лозницe (''Службени лист града Лознице'', 
бр. 19/08) Скупштина града Лознице, на 
седници одржаној дана 29. децембра 2011. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
о оснивању Фонда за развој града 

Лознице 

Члан 1.

 Фонд за развој града Лознице (у 
даљем тексту: Фонд) оснива се у циљу развоја 
и унапређења привреде, пољопривреде, 
предузетништва и јачања и развоја приватно 
– јавног партнерства на територији града 
Лознице.

Члан 2.

Назив фонда је – Фонд за развој града 
Лознице.

Фонд има статус правног лица
Седиште Фонда је у Лозници, ул. 

Карађорђева бр. 2.

Члан 3.

 Циљеви и задаци Фонда су:

-  обезбеђивање средстава и њихово 
усмеравање за унапређење развоја 
пољопривреде,     привреде и предузет-
ништва у  складу са програмом 
Фонда 

учествује у планирању и реализацији - 
стратешких докумената и пројеката 
из области  развоја Града
учествује у јавним расправама у - 
процесу доношења документа из 
области развоја Града и у циљу 
подизања капацитета повезивања и 
јачања партнерства јавног, приватног 
и цивилног сектора
пружање техничких и финансијских - 
услуга у реализацији пројеката 
учествује у реализацији и спровођењу - 
Акционог плана за локални економ-
ски развој града Лознице
рационално коришћење као и - 
одрживи развој постојећих природ-
них ресурса. 

Члан 4.

 Делатности Фонда су:

65232 остало финансијско посредо-- 
вање
расподела средстава за реализацију - 
циљева Фонда
учешће  у припреми планова и прог-- 
рама унапређења развоја  појединих 
области из члана 3. ове Одлуке.

Члан 5.

 Средства Фонда  обезбеђују се из 
следећих извора: 
 

буџета града Лознице. 1. 
буџета Републике Србије2. 

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХV    •    Број 14 
30. децембар 2011. године    •    Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА - 



Број 14 30. 12. 2011.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 2

донација и помоћи домаћих и 3. 
страних физичких и правних лица
домаћих и страних фондова 4. 
кредита и зајмова5. 
ануитета по доспелим кредитима6. 
других извора у складу са законом.7. 

Члан 6.

 Град ће у првих пет година 
функционисања Фонда издвајати минимум 
5% градског буџета, док ће се овај износ 
у наредним годинама увећати сразмерно 
расту буџета, с тим да ће се у буџету за 
2012. годину за ове намене обезбедити 100 
милиона динара.

Члан 7. 

 Средства Фонда воде се на рачуну 
код Управе за трезор-Филијала Лозница.

Члан 8.

 Средства из члана 5. ове Одлуке могу 
се удруживати са средствима организација 
банака и привредних субјеката, ради реали-
зације циљева из чл. 3. ове Одлуке.

Члан 9.

 Средства Фонда се троше на основу 
финансијског плана, а у складу са одредбама 
Статута Фонда.

Члан 10.

 Средства Фонда додељују се правним 
и физичким лицима, корисницима средстава, 
ради финансирања намена утвђених у члану 
3. на основу јавног конкурса који објављује 
Фонд.

Члан 11.

 Општим актима Фонда, утврђују се 
услови које морају испуњавати корисници 

средстава Фонда, начин додељивања 
средстава, критеријуми и мерила за 
оцењивање предлога пројеката, односно  
захтева  за додељивање средстава, начин 
праћења наменског коришћења средстава 
и уговорних права и обавеза, као и друга 
питања за додељивање и коришћење 
средстава Фонда. 

Члан  12.

 Корисници средстава могу бити 
физичка лица, пољопривредна газдинства, 
регистрована удружења, земљорадничке 
задруге, привредна друштва и преду-
зетници.

Члан 13. 

 На одобрена средства примењује се 
валутна клаузула, а гаранција за обезбеђење 
су: хипотека на непокретности, авалирана 
меница, гаранција банке и изјава о заложном 
праву. 

Члан 14.

 Критеријуми и услови за коришћење 
средстава Фонда биће утврђени Програмом 
рада Фонда с тим што је камата лимитирана 
укупним износом на годишњем нивоу 
потребним за покриће основних трошкова 
рада Фонда.

Члан 15.

 Рок отплате кредита је од једне до 
пет година, а грејс период од једне до три  
године у зависности од намене средстава 
и дефинисања корисника, а у складу са 
Статутом и Програмом Фонда.

Члан 16.

 Органи Фонда су управни одбор, 
надзорни одбор и директор.
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Члан 17.

Управни одбор Фонда је орган 
управљања Фондом.

Управни одбор има председника и 
седам чланова.

Председник и четири члана Фонда 
су представници града Лознице а три 
члана су представници привредника, пољо-
привредника и цивилног сектора.

Председника и чланове Управног 
одбора Фонда именује и разрешава 
Скупштина града на мандатни период од 4 
(четири) године.

Члан 18.

 Управни одбор Фонда:

доноси Статут Фонда- 
предлаже Скупштини града канди-- 
дата за директора Фонда
доноси Програм рада, финансијски - 
план и завршни рачун Фонда
одлучује о расподели средстава - 
Фонда по критеријумима и условима 
утврђеним Статутом и Програмом 
Фонда,
подноси периодичне извештаје о раду - 
Градском већу 
прати и учествује у реализацији - 
стратешких докумената и пројеката 
из области развоја Града у оквиру 
надлежности Фонда
одобрава спровођење пројеката према - 
расположивим средствима
одлучује о орочавању средстава код - 
банака и финансијских организација 
у сагласност Градског већа
предлаже одлуке о  задуживању - 
код одговарајућих финансијских 
организација
обавља послове везане за спровођење - 
конкурса
именује чланове комисија у циљу - 
реализације посебних задатака

одлучује о свим другим питањима - 
везаним за коришћење и усмеравање 
средстава Фонда.

            На Статут, Програм рада, финансијски 
план и годишњи извештај Фонда   сагласност 
даје Скупштина Града на предлог Градског 
већа.

Члан 19.

 Пословник о раду Управног одбора 
Фонда доноси на првој седници Управни 
одбор Фонда.
            Пословником се ближе уређује начин 
рада и одлучивања на седницама Управног 
одбора.

Члан 20.

            Надзорни одбор има  3 ( три) члана, 
председника и два члана.
 Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Скупштина 
града Лознице на период од 4 године.

Члан 21.

Надзорни одбор надзире законитост 
рада Фонда, прати и контролише рад Фонда, 
даје мишљење о годишњем извештају и 
рачуну Фонда.

Члан 22.
 
 Директора Фонда именује и разре-
шава Скупштина града.
 Мандат директора траје 4 године.

Члан 23.

 Директор Фонда:
представља и заступа Фонд,- 
организује и руководи радом Фонда,- 
предлаже акте које доноси Управни - 
одбор Фонда,
извршава одлуке Управног одбора - 
Фонда и предлаже мере за њихово 
спровођење,
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стара се и одговара за законитост - 
рада, коришћење и располагање 
средствима и имовином Фонда,
обавља и друге послове утврђене - 
законом и статутом Фонда.

Члан 24.

 Статутом Фонда уређују се :
циљеви, организација и начин - 
пословања Фонда
надлежност и рад органа Фонда,- 
заступање и представљање Фонда,- 
начин обављања стручних, адми-- 
нистративних и финансијско технич-
ких послова,
друга питања  од значаја за рад и - 
пословање Фонда.

Члан 25.

 До формирања стручне службе 
Фонда административне послове у циљу 
остваривања циљева и задатака Фонда, 
обављаће Градска управа - Одељење 
за привреду и Одељење за финансије и 
друштвене делатности. 

Члан 26.

 Градска управа ће обезбедити 
материјално-техничке предуслове за 
функционисање Фонда до тренутка 
обезбеђивања средстава за несметано 
функционисање Фонда.

Члан 27.

 За обављање послова везаних за 
спровођење конкурса за доделу средстава, 
Фонд може одређене  послове  поверити 
банци или другој стручној организацији у 
складу са законом, о чему одлуку доноси 
Управни одбор Фонда.

Члан 28.

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању Фонда 
за развој пољопривреде Града Лознице („Сл. 
лист града Лознице“, бр. 21/08) а средства 
којима је располагао Фонд за пољопривреду 
као и све обавезе и потраживања прелазе на 
Фонд за развој града Лознице. 

Члан 29.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Лознице“.
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