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 На основу члана 76. став 6. Закона 
о култури („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС” бр. 129/07), члана 63. Статута 
града Лознице („Сл.лист града Лознице” бр. 
19/08 и 6/13),  и чл. 2. и 34. Одлуке о Градском 
већу („Сл. лист Града Лознице” бр. 20/08), 
Градско веће  Града Лознице, доноси: 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И 
МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
Члан 1.

 Овим Правилником ближе се уређују 
начин, критеријуми и мерила за избор 
пројеката у култури који се суфинансирају 
из буџета града Лознице . 

Члан 2.

 Право на коришћење средстава из 
члана 1. овог Правилника имају установе 
културе, изузев установа културе чији је 
оснивач град Лозница, удружења у култури, 
уметници, сарадници, односно стручњаци 
у култури којима је статус утврђен у складу 
са законом, цркве и верске заједнице као и 
други субјекти у култури чије је седиште 
односно пребивалиште на територији града 
Лознице.

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХIX    •    Број 9 
30. септембар 2015. године    •    Лозница

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Члан 3.

 
 Средства намењена из члана 1. и 2. 
овог Правилника користе се за реализацију  
пројеката у култури који су од општег 
интереса:

стварање могућности за интезиван и - 
усклађен развој;
стварање услова за подстицање - 
културног и уметничког ствара-
лаштва;
истраживање, заштиту и коришћење - 
културних добара;
пројекте установа културе, удружења - 
у култури и других субјеката у култури 
који својим квалитетом доприносе 
развоју културе и уметности;
обезбеђивање услова за доступност - 
културног наслеђа јавности;
подстицање међународне културне - 
сарадње;
подстицање стручних и научних - 
истраживања у култури;
ширење и унапређење едукације у - 
области културе;
подстицање младих талената у - 
области културног и уметничког 
стваралаштва;
стварање услова за подстицање - 
самосталног културног и уметничког 
стваралаштва;
подстицање аматерског културног и - 
уметничког стваралаштва;
подстицање дечијег стваралаштва - 
и стваралаштва за децу и младе у 
култури;
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подстицање културног и уметничког - 
стваралаштва особа са инвалидитетом 
и доступности свих културних 
садржаја особама са инвалидитетом;
друга питаља утврђена законом као - 
општи интерес у области културе.

Члан 4.

 Подносилац Пријаве може уче-
ствовати на конкурсу са више пројеката, а 
средства из буџета Града могу се доделити 
за суфинансирање највише четири про-
јекта по учеснику на јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката у култури из 
буџета града Лознице.    

Члан 5. 

 Пројекат се мора реализовати најве-
ћим делом на територији града Лознице.

Члан 6.

  Суфинансирање пројеката у култури 
из члана 3. овог Правилника  врши се на 
основу јавног конкурса или без расписивања 
конкурса.
 Градско веће града Лознице расписује 
јавни конкурс за сваку наредну буџетску 
годину најкасније до 1. октобра текуће 
године.
 Јавни конкурс се објављује у 
средствима јавног информисања и на 
званичној интернет страни града Лознице 
(www.loznica.rs)
 Градско веће града Лознице 
доноси Одлуку о покретању поступка 
суфинансирања пројеката у култури из 
буџета Града Лознице. 

Члан 7.

 Рок за подношење пријава на 
конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања у средствима јавног 
информисања и на званичној интернет 

страни града Лознице (www.loznica.rs)
Члан 8.

 Конкурс из члана 6. овог Правилника 
спроводи Комисија за спровођење поступка 
јавног конкурса за суфинансирање пројеката 
у култури из буџета града Лознице коју 
Решењем именује Градско веће града 
Лознице.
 Комисија у свом саставу има 
председника, заменика председника и три 
члана.
 Комисија о свом раду води записник 
и одлучује већином гласова присутних 
чланова.
 Административне и стручне послове 
за потребе Комисије обавља Одсек за 
друштвене делатности и омладину.

Члан 9.

 Јавни конкурс садржи:

-  намену средстава за које се конкурс 
спроводи;

- рок за подношење пријаве на 
конкурс;

- право учешћа на конкурсу;
- образац пријаве на конкурс;
- критеријуме за доделу средстава,
- документацију коју је потребно 

приложити уз пријаву на  конкурс. 
 

Члан 10.

 Пријаве на конкурс се подносе 
Комисији на посебном пријавном 
обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

Члан 11.

 Конкурсна документација садржи:

попуњен образац пријаве на српском - 
језику за конкурс (Образац пријаве 
за Јавни конкурс може се преузети са 
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званичног сајта града Лознице www.
loznica.rs и у Одсеку за друштвене 
делатности и омладину Градске 
управе града Лознице канцеларија 
бр. 18).
детаљан опис пројекта у култури - 
за чије суфинансирање се подноси 
пријава са оквирним временом 
реализације;
попуњен образац буџета пројекта са - 
спецификацијом трошкова пројекта;
изјаву о прихватању обавезе ко-- 
рисника, која је саставни део 
Пријаве;
фотокопија Решења о регистрацији - 
код надлежног органа (Основно 
решење и измене);
финансијски извештај за претходну - 
годину;
фотокопија Потврде о пореском - 
идентификационом броју;
званичан доказ о рачуну у банци;- 
најмање једну би- ографију учесника у 
пројекту.

Члан 12.

 Пројекти који се суфинансирају из 
буџета града Лознице морају да испуњавају 
најмање три од следећих критеријума:
 

1) квалитет, значај и садржајна ино-
вативност понуђеног пројекта;

2) подстицање разноликости културних 
израза;

3) одрживост и дугорочност пројекта;
4) обезбеђивање услова за доступност 

културних вредности грађанима 
и омогућавање њиховог масовног 
коришћења;

5) промовисање културе града Лознице 
у свету и њихова укљученост у 
међународне мреже и пројекте;

6) подстицање дечијег стваралаштва 
и стваралаштва за децу и младе у 
култури;

7) подстицање културног и уметничког 
стваралаштва особа са инвалидитетом 
и доступност културних садржаја 
особама са инвалидитетом;

8) обезбеђивање услова за остваривање 
и заштиту културног идентитета 
националних мањина у граду 
Лозници;

9) омогућавање услова за равномеран 
културни развој у граду Лозници;

10) примена нових технологија и 
умрежавање;

11) да су у функцији обележавања 
најзначајнијих јубилеја у култури;

12) реалан финансијски план и различити 
облици финансирања (копродукција, 
партнерство и слично);

13) да је аутор, односно организатор 
пројекта извршио своје обавезе према 
учесницима у досадашњим пројектима 
и оправдао добијена средства из буџета 
града Лознице.

 Из буџета града Лознице неће се 
суфинансирати:

појединци за учешће на конфе-- 
ренцијама, путовањима, финанси-
рање студија и за сличне активно-
сти;
иницијативе које доносе профит - 
организацијама, удружењима грађана 
и установама које обављају делатност 
у области културе;
политичке и страначке организације, - 
верске групе и секте и њихове 
активности;

-   владине организације или инсти-
туције, укључујући школе, месне 
заједнице и др; 

 - организације чији је оснивач град  
Лозница;                                       

- активности које заговарају нето-
лерантност и насиље;
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- стални трошкови (грејање, струја, 
телефон, провизије код банке, 
закуп простора, плате запослених, 
трошкове горива и путовања код 
Подносиоца пријаве), набавка 
опреме, угоститељске услуге и 
друге трошкове везане за редовне 
активности учесника на конкурсу. 

 Трошкови репрезентације и трошкови 
смештаја учесника, као и путни трошкови, 
везани за пројекат, ће се суфинансирати 
у изузетним случајевима када је програм 
пројекта таквог карактера да укључује ове 
елементе.
 Носилац пројекта НЕ МОЖЕ 
средствима добијеним конкурсом да 
располаже на такав начин да ангажује неко 
друго правно лице, које би реализовало 
пројекат уместо правног лица учесника на 
конкурсу, да средства или део средстава 
утроши за набавку или одржавање опреме, 
текуће трошкове, измиривање обавеза према 
регулаторним телима, односно све што се не 
односи искључиво на пројекат.
 Средства добијена по расписаном 
конкурсу морају се утрошити у складу са 
Законом о ЈН.

Члан 13.

 Критеријуми које удружења као 
предлагачи пројеката треба да испуне:   

да су регистрована•	  код надлежног 
органа;
да имају седиште или огранак •	
на територији града Лознице и 
делују на том подручју као градска, 
међуопштинска или републичка 
удружења;
да је директно одговорно за припрему •	
и извођење програма; 
да предложене активности наведене •	
у пројекту спроведе на територији 
града Лознице;
да обезбеди део сопствених средства •	
(минимално 20%)  за реализацију  
пројекта; 

да је надлежан орган удружења •	
усвојио извештај о финансијском 
пословању удружења за претходну 
годину;
да није у поступку ликвидације, •	
стечајном поступку или под 
привременом забраном обављања 
делатности; 
да у последње две године •	
правноснажном одлуком није 
кажњено за прекршај или привредни 
преступ везан за своју делатност; 
да нема блокаду рачуна, пореске ду-•	
гове или дугове према организација-
ма социјалног осигурања.

Члан 14.
 
 Комисија разматра пријаве и врши 
процену и бодовање сваког пројекта према 
критеријумима наведеним у члану 12. 
овог Правилника, садржаним у Табели за 
вредновање пројеката у области културе.

Члан 15.

 О спроведеном поступку јавног 
конкурса Комисија води записник и сачињава 
предлог Одлуке о избору пројеката у култури 
који ће се суфинансирати из буџета Града  и 
исти доставља Градском већу града Лознице 
и градоначелнику у року од 15 дана од дана 
закључења конкурса.
 По објављивању ранг листе одо-
брених пројеката подносиоци истих могу 
ставити приговор у року од три дана, на који 
је комисија дужна одговорити у року од пет 
дана.
 Резултати конкурса објављују се на 
званичној интернет страни града Лознице 
www.loznica.rs

Члан 16.

 Градско веће града Лознице на основу 
записника и предлога Одлуке Комисије, 
доноси Решење о избору пројеката у 
култури, који се суфинансирају из буџета 
града Лознице, а по усвајању одлуке о буџету 
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иста ће ревидирати предлоге пројеката и 
ускладити их са средствима утврђеним у 
буџету града за наредну годину.
 Резултати конкурса објављују се на 
званичној интернет страни града Лознице 
www.loznica.rs.

Члан 17.

 По коначности Решења из члана 16. 
начелник Градске управе града Лознице 
закључује уговор о суфинансирању пројеката 
у култури из буџета Града са  подносиоцима 
пријава којима су одобрена средства.
 

Члан 18.

 Уговор о суфинансирању пројеката у 
култури из буџета града Лознице садржи:

1. назив  пројекта; 
2. износ средства која се додељују 

из буџета Града за реализацију 
пројекта;

3. укупну вредност пројекта;
4. датум почетка и завршетка пројекта;
5. права и обавезе уговорних страна;
6. услове за раскид уговора пре истека 

времена на који је закључен.

Члан 19.

 Град Лозница може закључивати 
уговоре о суфинансирању пројекта у 
култури и без јавног конкурса, ако се ради 
о изузетно значајном пројекту који није 
било могуће унапред планирати, с тим да 
се за те намене може ангажовати највише 
до 25% на годишњем нивоу од укупне масе 
одговарајућих буџетских средстава за текућу 
годину, уколико тај пројекат испуњава 
најмање три од критеријума утврђених 
у члану 12. овог правилника, у складу са 
Законом о култури.   
 Одлуку о суфинансирању пројекта 
у култури из става 1. овог члана на основу 
ближих начина, критеријума и мерила доноси 
Градско веће града Лознице Решењем.

Члан 20.

 Носилац пројекта коме је пројекат 
одобрен по конкурсу или без јавног конкурса 
закључује уговор о суфинансирању пројекта 
којим се уређују међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 

Члан 21.

 Корисници средстава односно су-
бјекти у култури који се суфинансирају из 
буџета града Лознице, дужни су да, у року од 
петнаест дана по завршетку пројекта за који 
су додељена буџетска средства по јавном 
конкурсу или без јавног конкурса, а најкасније 
до краја текуће године, поднесу извештај 
о реализацији тих културних пројеката и 
доставе доказе о наменском коришћењу 
финансијских средстава Одељењу за 
финансије и друштвене делатности Градске 
управе града Лознице. 
 Уколико се извештаји из претходног 
става не доставе, корисницима средстава 
неће бити додељена средства у наредној 
години, односно неће бити разматрано 
њихово учешће на конкурсу.

Члан 22.

 Надзор над извршавањем уговором 
утврђених послова по овом Правилнику 
врши Одељење за финансије и друштвене 
делатности – Oдсек за друштвене делатности 
и омладину.

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Лознице”.

Број:  06-29-17 /15-II
Датум: 29.09. 2015. год.
Лозница

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ВИДОЈЕ ПЕТРОВИЋ, с.р.
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Образац број 1.

П Р И Ј А В А
на Jaвни конкурс за финансирање и суфинансирање
 пројеката у култури  града Лознице за 2016. годину

Пријава која не садржи све доле наведене податке и документацију која се тражи у 
прилогу, сматраће се непотпуном и неће бити разматрана

  Области (заокружити једно):

1. Стварање могућности за интезиван и усклађен развој;

2. Стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва;

3. Истраживање, заштиту и коришћење културних добара;

4. Пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката у култури који 
својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности;

5. Обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности;

6. Подстицање међународне културне сарадње;

7. Подстицање стручних и научних истраживања у култури;

8. Ширење и унапређење едукације у области културе;

9. Подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва;

10. Стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва;

11. Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва;

12. Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

13. Подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 
доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом;

14. Друга питања утврђена законом као општи интерес у области културе.
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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о подносиоцу пријаве

Назив/име и презиме подносиоца пријаве

Седиште/пребивалиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона и телефакса

Е-маил адреса

Интернет адреса

Број наменског рачуна код Управе за трезор (за привредна друштва)

Број текућег рачуна код пословне банке

Матични број ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање 
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е -маил)

2. Подаци о пројекту

Назив пројекта (највише до 5/речи) 

ВРСТА ПРОЈЕКТА
(навести број тачке из одељка ОБЛАСТИ са прве 
стране и конкретну врсту болдовати)

Руководилац пројекта (име и презиме, адреса) Контакт (телефон/фаx и е-маил)

Сажет опис пројекта (до 70 речи)
(Детаљан опис пројекта доставља се у прилогу)

Место одржавања/реализације пројекта 

Датум одржавања пројекта 

Циљ пројекта 
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Циљна група којој је пројекат намењен

Допринос пројекта култури града Лознице

Очекивани резултати  пројекта

Значај пројекта (заокружити једно)

Међународни              2. Регионални                         3. Национални                  4. Локални 1. 

Навести износ сопствених средстава:

Структура трошкова пројекта 

Навести таксативно врсту трошкова директно везаних за пројектне активности:

Врста трошкова Износ укупно 
потребних средстава

Износ средстава који 
се тражи од града 

Лознице

Износ средстава 
из других 

извора

Укупно:
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ВАЖНА НАПОМЕНА:

У рубрици Структура трошкова пројекта, потребно је таксативно навести сваку 
врсту ПРИХВАТЉИВИХ трошкова, односно трошкова који су директно везани за 
пројектне активности (напр. хонорар редитеља = износ, изнајмљивање бине= износ, 
трошкови штампе плаката=износ, и сл.), односно трошкова, који се односе искључиво 
на реализацију пројекта).

НЕПРИХВАТЉИВИ трошкови су трошкови који се наводе у тексту Јавног 
конкурса под тачком „ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА „- Трошкови које 
град Лозница неће суфинансирати.

БУЏЕТ 

Укупна вредност пројекта   ________________________________РСД

Сопствена средства_______________________________________РСД

Средства буџета Града  ___________________________________РСД

Место и датум:    М. П.     Потпис овлашћеног лица

         ________________________

II  ПРИЛОЗИ

1.  Решење о регистрацији (Основно и измене)
2. Детаљан опис пројекта са спецификацијом трошкова пројекта
3.  Биографија учесника у пројекту (најмање једна)
4.  ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца Пријаве/корисника средстава из 

буџета града Лознице 
5. Финансијски извештај за претходну годину
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И З Ј А В А

о прихватању обавезе потписника/корисника средстава из
буџета града Лознице

Као одговорно лице подносиоца пријаве пројекта _________________________________

______________________________________________________________________________                 
 (навести назив пројекта)

под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем:

да су сви подаци, који су наведени у Пријави на овом конкурсу истинити и тачни;- 

да ће додељена средства бити наменски утрошена;- 

да не постоје неиспуњене уговорне обавезе према буџету града Лознице; - 

да ће се ненаменски утрошена средства вратити на рачун буџета града Лознице  са - 
припадајућом каматом;

да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта у култури са - 
финансијском документацијом којом се доказује наменски утрошак додељених средстава;

да ће се доставити два примерка реализованог пројекта (плакат, флајер, каталог, ЦД и сл.);- 

да ће током реализације пројекта у штампаним публикацијама и другим медијима бити - 
назначено да је његову реализацију подржао град Лозница.

У _____________ , датум ____________, године                     МП                      Одговорно лице
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
за 2016. годину

Назив пројекта _________________________________________

Подносилац пројекта_____________________________________

Ред.бр. Општи критеријми Број бодова
   1           2               3

Напомене

1. Иновативност пројекта (нове идеје, 
технологије, медији)

2. Обезбеђује услове за доступност културних 
вредности грађанима и омогућава њихово 
масовно коришћење

3. Подстиче разноликост културних садржаја;
4. Промовише културу града Лознице у Србији 

и свету и укљученост у међународне мреже и 
пројекте;

5. Подстиче дечје стваралаштво и стваралаштво 
за децу и младе у култури;

6. Подстиче културно и уметничко стваралаштво 
особа са инвалидитетом и омогућава 
доступност културних садржаја особама са 
инвалидитетом и других осетљивих група;

7. Обезбеђује услове за остваривање и заштиту 
културног идентитета националних мањина 
које живе на територији града Лознице и 
Републике Србије;

8. У функцији је обележавања најзначајнијих 
јубилеја у култури

9. Поседује реалан финансијски план и 
различите облике финансирања(копродукција, 
партнерство и слично)

10. Одрживост и дугорочност пројекта или 
представља препознатљив континуитет 
активности

11. Аутор/ка, односно организатор/ка пројекта 
вршио је обавезе према учесницима у 
досадашњим пројектима и оправдао добијена 
средства из буџета града Лознице
Посебан критеријум

                                    
УКУПНО:
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 Пројекти који се суфинансирају финансирају из буџета града Лознице морају да 
испуњавају најмање 3, од наведених критеријума.

Комисија може, у складу са критеријумима да затражи додатне информације и 
документацију од подносиоца пројекта.  

                                                                                                     Члан/ица Комисије

                                                                                                      __________________________
     

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

1. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  .........................1

САДРЖАЈ
Број Назив акта Страна


