
На основу члана 59. став 2. Закона о локалој самоуправи («Службени 

гласник РС», број 129/2007), члана 76. став 3. Статута града Лознице 

(«Службени лист града Лознице», број 19/2008), Градско веће града Лознице 

дана 29.06.2010. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњној организацији 

и систематизацији радних места у  

Градској управи града Лознице 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи 

града Лознице број 110-3/2010-III1 од 21.06.2010. године. 

 

II 

 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Лознице 

чини саставни део овог Решења. 

 

III 

 

 На основу овог Решења сачинити пречишћен текст Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи 

града Лознице. 

 

IV 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу града Лознице». 

  

 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-9/2010-II 

Датум: 29.06.2010.год.                   ПРЕДСЕДНИК 

                   ГРАДСКОГ ВЕЋА 

               Видоје Петровић, с.р. 

 

 

 



 
 

 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Србије», број 129/07), члана 5. Закона о радним односима у 

државним органима («Службени гласник Републике Србије»,број: 48/91, 66/91, 

44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 28. тачка 2. Одлуке о Градској управи 

града Лознице («Службени лист града Лознице», број 20/08 и 9/09), начелник 

Градске управе града Лознице уз сагласност Градског већа града Лознице од 

29.06.2010. године , донео је    

 

 

                                                      ПРАВИЛНИК 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА  

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

                                                                          Члан 1. 

 

 

 У Поглавњу VII ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – 

Одсек за евиденцију пореза,  радно место под: 

 

 - редним бројем «2» - «Инспектор канцеларијске контроле», код ПОСЕБНИХ 

УСЛОВА – после речи «правни факултет» додају се речи «или економски факултет».  

 

 

                                                                          Члан 2. 

 

 

 У Поглавњу VII ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – 

Одсек за евиденцију пореза,  радно место под: 

 

    - редним бројем «4» - «Порески инспектор» мења се и гласи: «Инспектор 

теренске контроле». 

 

                                                                       Члан 3. 

 

 

 У Поглавњу VII ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – 

Одсек за наплату  пореза,  радно место под: 

 

                    - редним бројем «2» - «Виши порески извршитељ» мења се и гласи: 

«Инспектор наплате» а код ПОСЕБНИХ УСЛОВА- текст «ВШС (правног, економског 

или техничког смера) VI, се брише и замењује текстом: «ВСС (правног или економског 

смера) VII»  

 

 

 



  

 

                                                                      Члан 4. 

 

 

             У Поглавњу IX ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ,  радно место под: 

 

                 - редним бројем «2» -  «Комунални полицајац 1» 

                   

                   Број извршилаца:  «5»  замењује се бројем  «1» 

 

                 - редним бројем «3» -  «Комунални полицајац 2» 

 

                   Број извршилаца:  «4»  замењује се бројем  «2». 

 

                 - редним бројем «4» -  «Комунални полицајац 3» 

 

                   Број извршилаца:  «7»  замењује се бројем  «13». 

 

                                                                  Члан 5. 

 

        Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи града Лознице објавити у «Службеном 

листу града Лознице». 

 

                                                                  Члан 6. 

 

     Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

  

 

 

 

Број: 110-3/2010-III1 

Дана: 21.06.2010.год. 

Л о з н и ц а 

 

                                                                                                

 

 

                                                                                                                  НАЧЕЛНИК 

          ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

    Милојка Смиљанић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


