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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ЛОЗНИЦА И ИНФОРМАТОРУ 
 
 
 

 
 Градска управа Лозница 
 ул. Карађорђева 2., 15300 Лозница 
 тел. 015/879‐200 
 фах. 015/882‐921, 879‐206 
 Е‐маил: office@loznica.rs 
 Интернет страница:   http://www.loznica.rs/ 
 
 Матични број:  07169981 
  ПИБ:    101196408 

 
 
 
На  основу  члана  39.  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја 
(''Службени гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) као овлашћено лице за 
поступање  по  захтевима  за  слободан  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  и  израду 
информатора је Милојка Смиљанић, дипломирани правник, начелник Градске управе града 
Лозница. 
 
Град Лозница сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја издаје 
информатор о свом раду, дана 31.12.2009. године. 
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 
заинтересованих лица на приступ информацијама о јавног значаја. 
Информатор  издају  органи  Града  Лозница,  а  сврха његовог  објављивања  је  информисање 
јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Град Лозница 
у оквиру делокруга свог рада. 
 
Последње  ажурирање  података  објављених  у  информатору  обављено  је  14.  април  2016. 
године. 
 
Увид у информатор као и евентуална штампана копија може се добити у канцеларији број 14 
(I спрат – стари део зграде) . 
Информатор  о  раду  града Лозница  доступан  је  у  електронском облику  на  званичном  сајту 
града Лозница на адреси www.loznica.rs. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА	СТРУКТУРА	
 
 
 
Градска  управа  града  Лознице    је  у  складу  са  чланом  65.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени  гласник  РС“,  број  129/07),  чланом  71.  Статута  града  Лознице  («Службени  лист 
општине Лозница», број 19/08) и Одлуком о Градској управи града Лознице («Службени лист 
града  Лознице»,  број  20/08  и  9/09),  организована    као  јединствена  служба  коју  чини  9 
одељења, и то: 
Одељење за општу управу, 
Одељење за финансије и друштвене делатности, 
Одељење за привреду, 
Одељење за планирање и изградњу, 
Одељење локалне пореске администрације, 
Одељење за инспекцијске послове, 
Одељење за рад органа града и заједничке послове, 
Одељење за локални економски развој, 
Одељење комуналне полиције. 
 
  Надлежност  Градске  управе  града  Лознице  је  регулисана  како  Законом  о  локалној 
самоуправи тако и Одлуком о Градској управи и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи. 
 
Укупан број запослених у Градској управи града Лозница на дан 31.12.2015. години износио је 
177 запослених. 
 
Квалификациона структура запослених: 
 

Ред. 
бр. 

Квалификација 
Запослено 
31.03.2016. год.

Ред. 
бр.

Квалификација 
Запослено 
31.12.2014. год.

1.  ВСС  67  1.  ВСС  67 

2.  ВШС  20  2.  ВШС  20 

3.  ССС  73  3.  ССС  76 

4.  КВ  2  4.  КВ  2 

5.  НК  15  5.  НК  15 

Укупно:  177  Укупно:  180 
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Одељење	за	рад	органа	града	и	заједничке	послове	
 
 
Начелник Одељења:  Славица Милетић, дипл. правник 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 200, локал 242.  
Канцеларија број:  106, I спрат (нови део). 
 
 
 
Опис послова: 
Организује и руководи радом целог одељења. Стара се о правилном, ефикасном и законитом 
раду при извршавању послова који  су утврђени Одлуком о Градској управи а односе се на 
Одељење  за  рад  органа  и  заједничке  послове.  Прати  појаве  од  интереса  за  остваривње 
уставности  и  законитости  прописа  Скупштине  и  указује  на  потребу    усаглашавања  аката 
Скупштине и  припрема  одговоре  за  оцену  уставности  појединих  одлука.  Врши  надзор  при 
извршавању  послова,  координира  рад  и  обезбеђује  пуну  запосленост  у  раду.  Стара  се  о 
правилном  коришћењу    имовине  и  средстава  рада  и  извршавању  свих  осталих  послова 
предвиђених законом, Статутом града и актима органа града и Градске управе. Сарађује са 
другим руководиоцима одељења и ради друге послове по налогу начелника Градске управе 
и секретара Скупштине града. 
 
По Одлуци о Градској управи  града Лозница  ("Службени лист  града Лозница", број 20/08) 
Одељење за рад органа града и заједничке послове 
      1.  обавља  стручне  и  административно  техничке  послове  за  Скупштину  града, 
градоначелника и Градско веће и то: 

•  послове  у  вези  са  припремом и  одржавањем  седница  Скупштине  града,  Градског 
већа и њихових радних тела, 

•  послове  обраде  и  архивирања  свих  изворних  аката  о  раду  Скупштине  града, 
градоначелника и Градског већа и њихових радних тела, 

•  благовремено  отправљање  одлука,  закључака  и  препорука  Скупштине  града, 
градоначелника и Градског већа, 

•  припремање  прописа  и  других  аката  у  области  локалне  самоуправе  и 
другим областима које нису у делокругу других одељења, 

•  вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и радних тела, 
•  стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана,  
•  обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница, 
•  уређивање и издавање Службеног листа града Лозница и вођење регистра градских 

аката објављених у Службеном листу града, 
     •  послове  из  области  радних  односа  изабраних,  постављених  именованих  и 
запослених лица; 
      2.  послове  протокола  и  сарадње  Града  са  другим Општинама  у  земљи  и  иностранству, 
послове  пријема  домаћих  и  страних  делегација  и  друге  послове  из  области  протокола  и 
сарадње, имформисање, послове анализе и развоја информационог система, стара се о раду 
рачунарске мреже, оперативних система, врши заштиту података, предлаже начин стручног 
усавршавања,  врши обуку  корисника,  израђује и  одржава  градску WEB презентацију  као  и 
послове уноса контроле и ажурирања података; 
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3.  обавља послове који се односе на ефикасно и рационално функционисање возног парка, 
уредно  достављање  поште  и  циркулације  документације,  коришћење  и  одржавање 
телефонске  централе,  послове  економата,  умножавање  материјала  и  одржавање  копир 
апарата,  противпожарне  заштите,  обезбеђење  зграда  и  опреме,  одржавање  хигијене, 
отклањање  свих  ситних  кварова  на  постојећим  електро,  водоводним,  грејним  и  сличним 
инсталацијама и остали послови за потребе органа Града и Градске управе. 
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Одељење	за	општу	управу	
 
 
Начелник Одељења: Миленко Ерић, дипл. правник 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 200, локал 220.  
Канцеларија број:  114, I спрат (нови део). 
 
 
Опис послова: 
Организује  рад  одељења  и  стара  се  о  правилном  распореду  послова  на  унутрашње 
организационе  јединице,  одређује  рокове  за  извршење  послова  и  врши  надзор  над 
извршавањем  задатака  и  послова  организационих  јединица  (уколико  нису  самостални  у 
обављању послова по закону). Стара се о правилном коришћењу имовине и средстава за рад, 
стара се о благовременом и законитом решавању захтева правних и физичких лица, стара се 
о изради нацрта и предлога аката и материјала из делокруга одељења и врши и друге послове 
у складу са Законом и датим овлашћењима начелника Градске управе. 
 
Одељење за општу управу обавља следеће послове: 

‐  спровођење  прописа  о  локалној  самоуправи  и  унапређење  организације  рада 
Градске  управе, праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Градске управе, 

‐  послове пријемне канцеларије и архиве,  
‐  вођење бирачких спискова, 
‐  оверу  потписа,  рукописа  и  преписа,  канцеларијско  пословање,  отпремање  поште 

осим доставе, издавање радних књижица, 
‐  послове  личних  стања  грађана,  вођење  матичних  књига  и  књига  држављана  и 

издавање уверења на основу евиденција које се воде,  
‐  пружање  правне  помоћи,  издавање  потврда  на  основу  података  о  којима  води 

службену евиденцију, 
‐  обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница, 
‐  и друге послове у складу са законом.   

   
У  оквиру  ОДЕЉЕЊА  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ  образују  се  месне  канцеларије  као  посебне 
организационе јединице и то: 
1. Месна канцеларија Бања Ковиљача, са седиште у Бањи Ковиљачи, 
         за насељена места Бања Ковиљача и Горња Ковиљача, 
2. Месна канцеларија Зајача, са седиштем у Зајачи,  
          за насељена места Пасковац, Зајача и Горња Борина, 
3. Месна канцеларија Воћњак, са седиштем у Воћњаку,  
    за насељена места Воћњак и Тршић, 
4. Месна канцеларија Брезјак, са седиштем у Брезјаку,  
    за насељена места Брезјак, Горње Недељице, Доње Недељице и Слатину, 
5. Месна канцеларија Клупци, са седиштем у Клупцима,  
          за насељено место Клупци, 
6. Месна канцеларија Коренита, са седиштем у Коренити,  
    за насељено место Коренита, 
7. Месна канцеларија Липница, са седиштем у Липници,  
    за насељена места Липница и Грнчара, 
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8. Месна канцеларија Драгинац, са седиштем у Драгинцу,  
    за насељена места Драгинац, Јаребице, Рибарице, Симино Брдо и Филиповићи, 
9. Месна канцеларија Брадић, са седиштем у Брадићу, 
10. Месна кацнеларија Горњи Добрић, са седиштем у Горњем Добрићу, 
11. Месна канцеларија Велико Село, са седиштем у Великом Селу,  
      за насељена места Велико Село и Брњац, 
12. Месна канцеларија Доња Бадања, са седиштем у Доњој Бадањи,  
      за насељена места Доња Бадања и Доња Сипуља, 
13. Месна канцеларија Текериш са седиштем у Текеришу,  
      за насељена места Текериш, Помијача, Трбосиље и Горња Сипуља, 
14. Месна канцеларија Јошева, са седиштем у Јошеви,  
      за насељена места Јошева, Каменица и Милина, 
15. Месна канцеларија Јадранска Лешница, са седиштем у Јадранској Лешници,  
      за насељено место Јадранска Лешница, 
16. Месна канцеларија Липнички Шор, са седиштем у Лишничком Шору,  
      за насељена места Липнички Шор и Козјак, 
17. Месна канцеларија Лешница са седиштем у Лешници,  
      за насељена места Лешница, Јелав и Стража, 
18. Месна канцеларија Лозничко Поље, са седиштем у Лозничком Пољу,  
      за насељено место Лозничко Поље, 
19. Месна канцеларија Ново Село, са седиштем у Новом Селу,  
      за насељено место Ново Село, 
20. Месна канцеларија Чокешина, са седиштем у Чокешини,  
      за насељено место Чокешина, 
21. Месна канцеларија Горња Бадања, са седиштем у Горњој Бадањи,  
      за насељена места Горњу Бадању и Југовићи, 
22. Месна канцеларија Доњи Добрић, са седиштем у Доњем Добрићу,  
      за насељено место Доњи Добрић, 
23. Месна канцеларија Ступница, са седиштем у Ступници,  
      за насељено место Ступница, 
24. Месна канцеларија Цикоте, са седиштем у Цикотама,  
      за насељена места Цикоте и Шурице, 
25. Месна канцеларија Руњани, са седиштем у Руњанима,  
      за насељено место Руњани. 
 
Месне канцеларије врше послове који се односе на: 
‐  пријем поднесака за Градску управу и њихово достављање, 
‐  вођење матичних књига, 
‐  вођење бирачких спискова, 
‐ овера потписа, преписа и рукописа и узимање изјава грађана по замолницама надлежних 
органа, 
‐  издавање  уверења  о  чињеницама  о  којима  воде  службену  евиденцију  као  и  уверења  о 
чињеницама о којима се не води службена евиденција код Градске управе када је издавање 
тих уверења прописано законом, 
‐  пријем, завођење и експедиција поште и 
‐  друге  послове  у  оквиру  своје  надлежности  које  им  се  Законом,  Статутом  или  Одлукама 
Скупштине града повере. 
У вршењу послова и задатака које обављају, месне канцеларије остварују сарадњу са другим 
органима, стручним службама и месним заједницама.   
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Одељење	за	финансије	и	друштвене	делатности	
 
 
Начелник Одељења: Зоран Томић, дипл. економиста 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 200, локал 218.  
Канцеларија број:  129, III спрат (нови део). 
 
 
 
Опис послова: 
Организује, обједињава и усмерава рад у оквиру одељења, учествује у планирању, припреми 
и изради Нацрта буџета града, учествује у билансирању  јавних средстава и  јавних издатака 
буџета  града,  учествује  у  микроекономској  и  финансијској  анализи  јавних  средстава  у 
функцији  финансирања  јавних  потреба  града,  пружа  стручну  помоћ  у  финансијским  
пословима директних корисника буџетских средстава које се односе на учешће у припреми и 
извршавању финансијских планова. Учествује у припреми одлука за остваривање изворних 
јавних прихода и праћење њиховог спровођења, пружа стручну помоћ и распоређује послове 
на извршење по службама. Доноси решења и друга акта у складу са Законом и даје сагласност 
на  преусмеравање  апропријација  одобрених  на  име  одређеног  расхода  у  износу  од  5% 
вредности  апропријације  за  расход  чији  се  умањује.  Обавља  и  друге  послове  по  налогу 
начелника Граске управе. 
 
Одељење за финансије и друштвене делатности обавља следеће послове: 
а)  Послове  финансијске  службе  за  органе  Града:  Скупштину  града,  Градоначелника,     
Градско већа, Градску управу и за јавно правобранилаштаво, и то: 

‐  билансирање јавних средстава и јавних издатака буџета Града, 
‐  учествује  у  припреми  одлука  за  остваривање  изворних  јавних  прихода  и  праћење 

њиховог спровођења, 
‐    макроекономску  и  фискалну  анализу  јавних  средстава  у  функцији  финансирања 

јавних потреба Града, 
‐  планирање, припрему и израду буџета Града, 
‐   финансијско рачуноводставене послове директних  корисника буџетских  средстава 

који се односе на учешћа у у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских 
корисника,  контролу  новчаних докумената  и  инструмената  плаћеања  са  аспекта  уговорних 
обавеза и наменског коришћања средстава 

‐    благајничко  пословање,  вођења  пословних  књига  и  других  евиденција  по 
корисницима, усаглашавање потраживања и обавезе  
б)  Послове трезора Града и то: 

‐  финансијско планирање, 
‐  управљане средствима на консолидованом рачуну трезора Града, 
‐  управљање дугом, 
‐  буџетско рачуноводство и извештавање, 
‐  контролу  расхода,  која  обухвата  управљање  процесима    одобравања  преузимања 

обавеза,  проверу  пријама  добара  и  услуга  и  одобравање  плаћања  на  терет  буџeтских 
средстава 
в) У области дечје, социјалне и примарне здравствене заштите: 

‐  утврђивање права на дечји додатак, 
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‐  утврђивање и обрачун и исплата породиљског права, 
‐    утврђивање права на борачко‐инвалидску заштиту и  заштиту цивилних инавалида 

рата, 
             ‐  накнаде борачко‐инвалидских права, 
             ‐  социјална заштита и социјална политика, 
             ‐  социјалне и примарне здравствене заштите, 
             ‐  послови у вези статуса избеглих и прогнаних лица 
г) У области друштвених делатности,омладине и спорта:  

‐  послови праћења рада, текућег одржавања образовних установа, 
‐  послови инспекцијског надзора, 
‐  послови праћења културног стваралаштва и програмског рада, 
‐  послови сарадње са спортским организацијама и њихово финансирање, 
‐  праћење одржавања спортских објеката, 
‐  сарадња са верским заједницама. 
 

У одељењу се врше стручни послови спровођења јавних набавки за потребе органа Града и 
послови  који  се  односе  на  финансијско  пословање  месних  заједница  (комплетирање, 
ликвидирање, контирање и књижење документације) и друге  књиговодствено финансијске 
послове  за потребе месних заједница у складу са Законом и Стаутом. 
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Одељење	за	привреду	
 
 
Начелник Одељења: Милутин Станимировић, дипл. инг. пољопривреде 
 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 200, локал 221.  
Канцеларија број:  15, I спрат (стари део). 
 
 
 
Опис послова: 
Представља  и  руководи  радом  одељења,  организује  и  обезбеђује  услове  за  обављање 
послова и задатака из делокруга рада одељења, стара се и одговоран је за ажурно ефикасно 
и  законито  извршавање  послова  и  задатака,  остварује  сарадњу  са  другим  органима, 
организацијама и заједницама, стара се о правилном коришћењу имовине и средстава за рад, 
стара  се  о  правилном  распореду  послова,  о  пуној  запослености  и  о  испуњавању  радних 
дужности радника, о стручном усавршавању радника.  
Доноси решења у управном поступку а по потреби овлашћује и друге раднике у одељењу за 
вршење одређених послова у управним стварима, врши и друге послове утврђене Законом и 
општим актима. 
 
Одељење за привреду обавља следеће послове који се односе на:       
‐  вршење  послова  Градске    управе  који  се  односе  на  индустрију,  рударство,  енергетику, 
електропривреду,  снабдевање  и  трговину,  грађевинарство  (осим  управних  послова), 
саобраћај и везе,  туризам и угоститељство, пољопривреду, ветеринарство, шумарство, лов, 
риболов, водопривреду, противградну заштиту, занатство, техничке услуге, аграр и рурарни 
развој, 
‐  уређење пољопривредног земљишта, 
‐  врши поверене послове везане за регистрацију приватних предузетника у складу са законом, 
‐ прати стање и проблеме у јавним предузећима и установама и предлаже Градоначелнику, 
Градском већу и Скупштини града начин решавања истих, 
‐  припремање нацрта, прописа и других аката које доноси Скупштина града и њени органи из 
области привреде, 
‐  стручне послове који се односе на развојне планове града, 
‐ послове подстицаја предузетништва   малих и средњих предузећа   у складу са законом   и 
одлукама  Скупштине града, 
‐ вршење стручних послова на организовању и коришћењу робних резерви Града, као и око     
удруживања и управљања средствима заједничких резерви формираних у Граду, 
‐    обављању  послова  у  вези  са  проценом  штета  од  елементарних  непогода,  сачињавању 
извештаја и сводних биланса о висини штета насталих услед ових непогода, 
‐  праћење и анализирање кретања цена, дејства мера економске политике у области цена, 
као и спровођење закона и других прописа којима се утврђују односи у области цена, 
‐  предлаже мере непосредне контроле цена и начин спровођења истих, 
‐  организовање  и  спровођење  статистичког  истраживања,  прикупљање  података  о  раду, 
анализира статистичке податке и о томе израђује одређене информације, извештаје, билтене 
и друге материјале, обавља и друге статистичке послове од интереса за Град, 
‐  и друге послове у складу са законом. 
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Одељење	за	планирање	и	изградњу	
 
 
Начелник Одељења: Mилица Павловић, дипл.правник 
 
 
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 227.  
Канцеларија број:  15, III спрат (стари део). 
 
 
 
Опис послова: 
Руководи  радом  одељења,  организује  законитост  и  ефикасност  вршења  послова  и  радних 
задатака,  стара  се  о  извршавању  закључака  и  одлука  Скупштине  града,  градоначелника  и 
Градског већа, њихових органа и тела, сарађује са главним архитектом и градским менаџером, 
дужан је да се придржава налога и упустава начелника Градске управе, лично је одговоран 
градоначелнику  и  начелнику  Градске  управе  за  свој  рад  и  за  законит  и  благовремен  рад 
одељења,  стара  се  о  правилном  распореду  послова,  о  пуној  запослености  и  испуњавању 
дужности радника у одељењу, остварује сарадњу са другим органима и организацијама. Врши 
и друге послове утврђене законом и другим општим актима. 
Одељење за планирање и изградњу обавља следеће послове који се односе: 
а) У области урбанизма: 

‐  стручне  послове  који  се  односе  на  праћење,  обраду  и  анализирање  података  и 
елемената који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и 
урбанистичких планова, 

‐ административне и друге послове за потребе Скупштине града, Градског већа, Главног 
архитекте,  Комисије  за  планове,  Савета  за  урбанизам  и  комуналне  делатности,  Савета  за 
здравље и  заштиту животну средину и других органа и тела Града, 

‐  издавање  обавештења  о  намени  катастарских  парцела  у  складу  са  урбанистичким 
плановима, 

‐  издавање аката о урбанистичким условима и извода из урбанистичких планова, 
‐  одобрава  заузимање  јавних  површина  за  обављање  пословне  делатности, 

постављање рекламних паноа и урбаног мобилијара, 
‐  издаје потврде о усклађености изграђених темеља са главним пројектом, 
‐    усаглашености  техничке  документације  са  издатим  актом  или  изводом  из 

урбанистичког плана, 
‐  oбављање геодетских послова у складу са Законом о планирању и изградњи, 
‐ друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи и другим прописима из 

ове области. 
б) У области грађења обавља послове који се односе на: 

 извођење припремних радова, 

 одобрења за изградњу, 

 пријаву почетка извођења радова, 

 обавештење о завршетку израде темеља, 

 технички преглед и употебну дозволу, 

 изградњу помоћног објекта,адаптацију и санацију објекта, 

 инвестиционо одржавање објекта,  

 текуће одржавање објекта, 
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 промену намене објекта (дела објекта) без извођења радова, 

 рушење објекта због дотрајалости и оштећења, 

 потврду плана посебног дела зграде(етажирање), 

 легализацију бесправне градње, 

 вођење статистичких података за потребе Републичког завода за статистику, 

 вођење техничке архиве, 

 вршење  прегледа    и  контроле  техничке  документације  поднете  у  поступку  пријаве 
почетка радова, 

 и  друге послове у складу са законским прописима из ове области. 
 

в) У области имовинско‐правних и комунално‐стамбених послова обављају се послови који се 
односе на: 
‐  идентификација и евиденција имовине над којом град има право управљања и коришћења, 
‐  откуп станова у власништву града, 
‐  обављање стручних послова око одређивања назива улица и тргова,  
‐  решавање  у  првом  степену  и  предметима  експропријације  и  административног  преноса 
земљишта, 
‐  решавање по захтевима странака за деекспропријацију земљишта ранијих корисника,  
‐  послови у области национализације и денационализације, 
‐  послови на издавању уверења из области аграрне реформе, 
‐  доделу земљишта на привремено коришћење у закуп, 
‐  на утврђивању права коришћења земљишта ранијим корисницима, 
‐  решење по захтевима  за престанак права коришћења земљишта, 
‐  решавање по захтевима за исправку граница катастарских парцела, 
‐  издавање тапија, 
‐ обављање стручних послова Комисија (враћање земљишта, легализација, станбени односи, 
називи улица и тргова и сл.) 
‐  издавање решења којима се одобрава раскопавање јавних површина, 
‐  послови ексхумације и сл. 
‐  послови у упоступку враћања утрина, 
‐  послови који произилазе из Закона о одржавању станбених зграда, 
‐    решавање  у  првостепеном  управном  поступку  исељења  бесправно  усељених  лица  из 
станова и заједничких просторија, 
‐ издавање потврда и уверења из евиденције овог одељења у складу са важећим законским 
прописима, 
‐  пријем странака по предметима  из делокруга обог одељења, 
‐  одлучивање у поновном поступку по свим поништеним решењима из области урбанизма и 
из делокруга Одсека, 
‐  припремање месечних, тромесечних и годишњих извештаја о раду из свог делокруга, 
‐  израда програма рада, 
‐    припремање    аналитичко  информативних  материјала  и  нацрта    грдаских  прописа    из 
комуналне деклатности, 
‐  и  друге послове у складу са законским прописима из ове области 
 
г) У области заштите животне средине обавља  послове који се односе на: 
‐ праћење стања и анализирање појава и кретања у области заштите и унапређивања животне 
средине на територији града, 
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‐ припрему нацрта и предлога  средњорочних и  годишњих програма из области    заштите и 
унапређења животне средине и стара се о њиховој реализацији, 
‐    координацију  рада  Савета  за  заштиту  животне  средине  и  усмеравање  активности  по 
питањима заштите и унапређевање животне средине  са предузећима, месним заједницама, 
васпитно‐образовним установама и средствима информисања, 
‐ припрему извештаја и информација о резултатима мерења и контроле степена загађености 
животне средине на средини на територији Града, 
            ‐  припрему  еколошких  билтена,  аналитичко  информативних  материјала  за 
Градоначелника и Градско веће, 
            ‐  учешће у изради нацрта градских прописа из области заштите и унапређења животне 
средине, 
            ‐  припрему решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, 
            ‐  припрему решења о одређивању обима и садржаја студије, 
‐    припрему  решења о  давању  сагласности  или  одбијању  давања  сагласности  на  студију  о 
процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја 
и др., 
            ‐  организацију и вођење јавне презентације и јавне расправе, 
‐  учешће  у  раду  Техничке  комисије  за  оцену  Студије  и  сарадњу  са  научним  и  стручним 
организацијама у поступку процене утицаја на животну средину, 
            ‐  давање мишљења за израду Извештаја о Стратешкој процени утицаја, 
            ‐  оцену Извештаја о Стратешкој процени утицаја, 
            ‐  спровођење поступка издавања интегрисане дозволе, 
‐    и  друге  послове  везане  за  заштиту  животне  средине  у  складу  са  важећим  законским 
прописима и подзаконским актима. 
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Одељење	за	инспекцијске	послове	
 
 
Начелник Одељења: Зоран Ерић, дипл. биолог 
 
 
Телефон:    (015)879 ‐ 200, локал 247.  
Канцеларија број:  17, I спрат (стари део). 
 
 
Опис послова: 
Руководи радом одељења, организује и обезбеђује услове за обављање послова и задатака 
из  делокруга  рада  одељења,  стара  се  и  одговоран  је  за  ажурно,  ефикасно  и  законито 
извршавање послова и задатака, остварује сарадњу са другим одељењима, одлучује у складу 
са актима Градске управе о правима, дужностима и одговорностима радника у одељењу у 
вршењу  послова  и  задатака,  стара  се  о  правилном  распореду  послова  и  о  стручном 
усавршавању  радника,  издаје  налог  и  стара  се  о  правилном  распореду  и  коришћењу 
службених путничких возила. Врши друге послове утврђене законом и општим актима. 
 
Одељење за инспекције обавља следеће послове: 
вршeње послове Градске управе који се односе на обављање управног надзора над применом 
закона и других прописа чије је извршење поверене Граду и општих аката Скупштине града из 
делокруга инспекцијског надзора у области: 
 
‐ Грађевинарства 
надзор над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа донетих 
на основу закона којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката. 
 
‐ Комуналне делатости 
надзор над спровођењем одредаба закона и општих аката Скупштине града којима се уређују 
комуналне делатности индивидуалне и заједничке комуналне потрошње. 
 
‐ Саобраћаја 
надзор  над  спровођењем  одредаба  Закона  о  превозу  у  друмском  саобраћају  и  одлука 
Скупштине  града  којима  се  уређују  путеви  (локални  и  некатегорисани),  ауто  такси  превоз, 
јавни превоз у линијском, градском и ванлинијском превозу путника и ствари. 
 
‐ Заштите животне средине 
надзор над  спровођењем одредаба  Закона о  заштити животне  средине  у  области  заштите 
ваздуха од загађења и заштите од буке.  
и друге послове инспекцијског надзора у складу са законом. 
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Одељење	локалне	пореске	администрације	
 
 
Начелник Одељења: Марија Тешић, дипл. економиста 
 
 
Телефон:  (015) 898 ‐ 400.  
Адреса:  Јована Цвијића 20., 15300 Лозница  
 
 
 
Опис послова: 
Руководи  радом  одељења.  Организује  и  прати  континуирано,  благовремено  и  ефикасно 
извршавање послова из делокруга одељења у складу са прописима. Пружа потребну стручну 
помоћ  у  извршавању  најсложенијих  послова  из  делокруга  одељења.  Одговоран  је  за 
благовремено,  правилно  и  законито  обављање  послова  из  делокруга  одељења.  Пружа 
потребну  стручну  помоћ  у  извршавању  најсложенијих  послова  из  делокруга  одељења. 
Обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе. 
 
Одељење локалне пореске администрације обавља следеће послове: 

‐  води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и 
стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарoчито: 

‐  води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу 
података из Јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа; 

‐ врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које 
није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; 

‐ врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и 
правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних  јавних прихода   у складу са 
законом; 

‐  врши обезбеђење напалате локалних јавних прихода  у складу са законом; 
‐   врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских 

давања у складу са законом; 
‐  води  првостепени  управни  поступак  по  жалбама  пореских  обвезника  изјављеним 

против управних аката донетих у пореском поступку; 
‐  примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе; 
‐  води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; 
‐  планира и спроводи обуку запослених; 
‐  пружа  основну  стручну  и  правну  помоћ  пореским  обвезницима  о  пореским 

прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, 
у складу са кодексом понашања запослених у локалној саноуправи; 

‐ по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у 
вршењу  послова  из  своје  надлежности,  а  који  су  од  значаја  за  утврђивање  или  контролу 
правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа; 

‐  обезбеђује примену прописа и слободном приступу информација од јавног значаја; 
‐  врши  издавање  уверења  и  потврда  о  чињеницама  о  којима  води  службену 

евиденцију; 
‐  обавља и друге послове у складу са законом. 
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Одељење	за	локални	економски	развој	
 
 
Начелник Одељења: Љиљана Николић, дипл. инг. пољопривреде 
 
 
Телефон:    (015)879 ‐ 200, локал 294.  
Канцеларија број:  4 (приземље стари део). 
 
 
 
Опис послова: 
Руководи  радом  одељења.  Организује  и  прати  континуирано,  благовремено  и  ефикасно 
извршавање послова из делокруга одељења у складу са прописима. Пружа потребну стручну 
помоћ  у  извршавању  најсложенијих  послова  из  делокруга  одељења.  Одговоран  је  за 
благовремено,  правилно  и  законито  обављање  послова  из  делокруга  одељења.  Пружа 
потребну  стручну  помоћ  у  извршавању  најсложенијих  послова  из  делокруга  одељења. 
Обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе. 
Одељење за локални економски развој обавља следеће послове: 
 
а) У области локално економског развоја: 
‐  привлачење инвестиција и логистика инвеститорима који се лоцирају у Граду, 
‐  интензивна сарадања са приватним сектором што подразумева сталне контакте,  анализе и 
рад на побољшању повољног пословног окружења, 
‐    сарадња  са  републичким  институцијама,  другим  општинама  и  градовима,  владиним  и 
невладиним организацијама, 
‐  сарадња  са  донаторима и припрема пројеката за донаторске и друге фондове, 
‐  маркетинг Града у циљу развоја привреде и привлачења инвестиција, 
‐ даје мишљење на акте којима се посредно или непосредно утиче на политику привлачења 
инвестиција и унапређење привредног развоја, 
‐ учествује у изради аката који могу имати утицаја на привлачења инвестиција и унапређење 
привредног развоја, 
‐  промовише концепт предузетништва и приватно‐јавног партнерства, 
‐    сарадња  са    другим  одељењима  градске  управе,  јавним  предузећима  и  установама  на 
реализацији пројеката, 
‐  израда базе података, 
‐  учествовање и сарадња у процесу приватизације, 
‐  обавља друге послове у складу са законом  који ће допринети локалном економском развоју 
у области развоја привреде, пољопривреде и туризма. 
 
б) У области рада са младима: 
‐  спроводи утврђену политику за младе и предлаже мере за њено унапређење, 
‐ непосредно врши стручне послове у домену унапређења омладинске политике (припрема 
предлога аката, предлагање подстицајних мера за унапређење омладинске политике, давање 
мишљења  на  акте  којима  се  посредно  или  непосредно  утиче  на  унапређења  омладинске 
политике), 
‐  прати стање везано за потребе и проблеме младих у локалној заједници, 
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‐  води  базу  података  организација  младих  (невладине  организације,  неформалне  групе, 
подмлатци политичких партија), 
‐  сарађује  са  надлежним  министарствима,  другим  државним  институцијама  као  и 
удружењима  грађана  и  формалним  и  неформалним  удружењима  младих  које  се  баве 
питањима младих, 
‐ обезбеђује сарадњу локалне заједнице са школама, спортским и другим организацијама и 
клубовима; 
‐    врши  организовање  креативних  и  едукативних  радионица  за  младе, 
‐  организује културне манифестације посвећене афирмацији културе и образовања младих, 
‐ остварује комуникацију са одговарајућим међународним организацијама и институцијама, 
као и представницима организација младих из дијаспоре, 
‐  ажурира информације на сајту града  везано за питање младих, 
‐  у  сарадњи  са  градским  јавним  институцијама  организује  изложбе,  филмске  пројекције  и 
књижевне вечери као и спортска такмичења, 
‐  друге послове у складу са законом. 
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Одељење	комуналне	полиције	
 
 
Начелник Одељења: Владимир Поповић, дипл. саобраћајни инжењер 
 
 
Контакт телефон 015/889‐494. 
Комунална полиција има седиште у ул. Жикице Јовановића број 4..  
 
 
 
У  складу  са  Законом  о  Комуналној  полицији  ("Службени  гласник  Републике  Србије",  број 
51/09), Одлуком о Комуналној полицији ("Службени лист Града Лозница", бр. 2/11), у Градској 
управи образована је Комунална полиција, као основна унутрашња јединица, са положајем 
Одељења, за обављање законом утврђених комунално ‐ полицијских и других послова, чијим 
обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Лознице, у областима 
односно  питањима  комуналних  делатности,  заштите  живоне  средине,  људи  и  добара, 
обезбеђује заштита и одржавање реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, 
улица и других  јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из 
надлежности града. 
 
Послови комуналне полиције су:  
 
1)  непосредно  одржавање  комуналног  и  другог  законом  уређеног  реда  од  значаја  за 
комуналну  делатност,  на  месту  одржавања  реда,  спречавањем  нарушавања,  односно 
успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:  
– спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од 
прљања, оштећивања и уништавања;  
–  заштита  површина  јавних  намена  од  бесправног  заузећа  и  оштећивања  (остављањем 
возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних 
објеката и слично);  
– сузбијање нелегалне продаје и вршењa других делатности на површинама јавне намене и 
другим јавним местима;  
–  спречавање  радњи  којима  се  нарушава  опште  уређење  града  (прљање  и  оштећивање 
фасада и других спољних делова зграда и других објеката, као и споменика и скулптуралних 
дела;  исписивање  графита;  лепљење  плаката  и  постављање  средстава  за  оглашавање  на 
јавним  и  другим  површинама;  прљање  и  оштећивање  градског  мобилијара;  остављање 
грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и 
друге нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава 
уредност  и  чистоћа  града),  као  и  контрола  извршавања  прописаних  обавеза  у  погледу 
одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању;  
– контрола уклањања снега и леда;  
– спречавање употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и 
слично);  
– откривање и, у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и контрола 
спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;  
–  контрола  одржавања  комуналне  зоохигијене  и  начина  држања  и  извођења  кућних 
љубимаца ;  
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  – обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;  
  – одржавање реда на воденом простору  (заштита вода, коришћење места за постављање 
пловних објеката и др.) и обалама река;  
  –  обезбеђивање  услова  за  несметано  спровођење мера  за  заштиту  од  пожара  (слободан 
приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);  
  – обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом 
може угрозити мир и спокојство грађана;  
  – контрола употребе симбола и имена града.  
 
2) остваривање надзора у превозу путника и ствари у складу са Законом и прописима града а 
који се односе на:  
‐ јавни линијски превоз путника и ствари;  
‐ јавни ванлинијски превоз путника и ствари;  
‐ ауто‐такси превоз;  
‐ превоз за сопствене потребе;  
‐  паркирање  супротно  одредбама  Закона  о  безбедности  саобраћаја  и  других  важећих 
прописа,  контролу  коришћења  паркиралишта  у  складу  са  прописом,  паркирање  на 
резервисаним паркинг местима и сл.  
 
3)  заштита  животне  средине,  а  нарочито  у  области:  заштите  од  буке,  заштите  ваздуха  од 
загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, 
контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, 
инертног и неопасног отпада и др.  
4)  заштита општинских путева и  улица у  складу  са одредбама Закона о  јавним путевима и 
другим  важећим  одлукама  града,  заштита  припадајућих  путних  објеката  од  непрописног 
заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити 
пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, 
саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;  
5) заштита културних добара и других јавних објеката од значаја за град;  
6) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката у областима из 
тач. 1) до 5) овог члана, као и других послова из надлежности града;  
7) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, 
очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.  
 
Поред напред наведених послова, комунална полиција:  
–  пружа  помоћ  надлежним  органима  града,  предузећима,  организацијама  и  установама  у 
спровођењу њихових извршних одлука (асистенција),  
– предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних 
и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града и  
–  учествује  у  вршењу  спасилачке  функције  и  пружа  помоћ  другим  органима,  правним  и 
физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.  
 
У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:  
1. упозорење,  
2. усмено наређење,  
3. провера идентитета,  
4. довођење,  
5. прегледање лица и предмета,  
6. привремено одузимање предмета,  
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7. видео‐надзор,  
8.  употреба  средстава  принуде,  и  то:  физичке  снаге,  службене  палице  и  средстава  за 
везивање.  
 
Овлашћења комуналне полиције примењују се под условима и на начин утврђен Законом о 
комуналној  полицији,  Законом  о  полицији  и  подзаконским  прописима  о  полицијским 
овлашћењима и начину обављања полицијских послова. 
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Шематски	приказ	Градске	управе	
 
 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 23 од 149 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 24 од 149 

           

 
 

 
 
   



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 25 од 149 

           

 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 26 од 149 

           

 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 27 од 149 

           

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 28 од 149 

           

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 29 од 149 

           

 
 

 
   



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 30 од 149 

           

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 31 од 149 

           

 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 32 од 149 

           

 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 33 од 149 

           

  



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 34 од 149 

           

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

Страна 35 од 149 

        
   

ОПИС	ФУНКЦИЈА	СТАРЕШИНА	
 
 
Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа. 
 
Послове  Града  врше  органи  Града  у  оквиру  своје  надлежности  утврђене  законом  и  овим 
Статутом. 
Ако  законом  или  другим  прописом  није  утврђено  који  орган  је  надлежан  за  обављање 
послова  из  надлежности  Града,  све  послове  који  се  односе  на  уређивање  односа  из 
надлежности Града врши Скупштина града, а послове који су по својој природи извршни, врши 
Градоначелник. 
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, 
надлежна је Скупштина града. 
 
Скупштина града 
 
Скупштина  града  је  највиши  орган  Града  који  врши  основне  функције  локалне  власти, 
утврђене Уставом, законом и овим Статутом. 
Скупштину  града  чине  одборници  које  бирају  грађани  на  непосредним  изборима,  тајним 
гласањем, у складу са законом и овим Статутом. 
Седницу новог сазива Скупштине града сазива председник Скупштине претходног сазива, у 
року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. 
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року 
из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од 
истека рока из става 1. овог члана. 
Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине града. 
 
Скупштина  града  је  конституисана  избором  председника  Скупштине  и  постављењем 
секретара Скупштине. 
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Скупштина града има 59 одборника. 
Одборници се бирају на четири године. 
 
 
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 
Изабрани  одборници  полажу  заклетву  која  гласи:  "Изјављујем  да  ћу  права  и  дужности 
одборника Скупштине града Лознице извршавати у складу са Уставом, Законом и Статутом 
града Лознице, а у интересу грађана Града Лознице''. 
Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује, односно поставља 
Скупштина града у органима Града, предузећима и установама чији је оснивач. 
Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 
мирују му док траје његов одборнички мандат. 
Даном  потврђивања  одборничког  мандата  лицима  која  је  именовала,  односно 
поставила  Скупштина града престаје функција на коју су именована, односно постављена. 
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 
мишљења или давања гласа на седници Скупштине града и радних тела. 
 
Права и дужности одборника ближе се одређују Пословником Скупштине града („Службени 
лист града Лозница”, број 16/08). 
 
Функција одборника Скупштине града  врши се без награде. 
Одборник  има  право  на  накнаду  путних  трошкова  и  изгубљене  зараде  настале  вршењем 
одборничке дужности. Висину накнаде утврђује Скупштина. 
 
Скупштина града, у складу са законом: 
 

 доноси Статут града и Пословник Скупштине града; 

 доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

 утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такса и накнада; 

 подноси  иницијативу  за  покретање  поступка  оснивања,  укидања  или  промене 
територије Града; 

 доноси програм развоја Града и појединих делатности; 

 доноси просторни план,  просторни план посебне намене,    урбанистичке планове   и 
уређује коришћење грађевинског земљишта; 

 доноси прописе и друге опште акте; 

 расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се 
о  предлозима  садржаним  у  грађанској  иницијативи  и  утврђује  предлог  одлуке  о 
самодоприносу; 

 оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и 
врши надзор над њиховим радом; 

 именује  и  разрешава  управни  и  надзорни  одбор,  именује  и  разрешава  директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, у складу са законом; 

 бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

 поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
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 бира  и  разрешава  Градоначелника  и,  на  предлог  Градоначелника,  бира  заменика 
Градоначелника  и чланове Градског већа; 

 утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 

 утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

 доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

 доноси  годишњи  програм  прибављања  непокретности  за  потребе  органа  Града  и 
покреће  поступак  отуђења  непокретности  пред  надлежним  органима  у  складу  са 
законом; 

 прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

 даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

 оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 

 даје  мишљење  о  законима  којима  се  уређују  питања  од  интереса  за  локалну 
самоуправу; 

 разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

 одлучује  о  сарадњи  и  удруживању  са  градовима  и  општинама,  удружењима, 
невладиним организацијама; 

 информише јавност о свом раду; 

 покреће поступак  за оцену  уставности и  законитости  закона или другог  општег  акта 
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

 даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 

 разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих 
служби чији је оснивач или већински власник Град; 

 разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских 
права у Граду; 

 усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 

 доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

 обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом. 
 
Скупштина града одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом, овим Статутом 
или Пословником Скупштине града није друкчије одређено. 
Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника: 
 

 доноси Статут; 

 доноси буџет и завршни рачун буџета; 

 доноси програм развоја Града и појединих делатности; 

 доноси просторни план и просторне планове посебне намене; 

 доноси урбанистичке планове; 

 одлучује о јавном задуживању Града; 

 одлучује  о  сарадњи  и  удруживању  са  другим  јединицама  локалне  самоуправе  и  о 
сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

 одлучује  о  називима  улица,  тргова,  градских  четврти,  заселака  и  других  делова 
насељених места; 

 усваја етички кодекс и 

 одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом. 
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Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три 
месеца. 
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског већа 
или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 
заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. 
 
 
Радна тела Скупштине града 
 
Скупштина  града  оснива  стална  и  повремена  радна  тела  за  разматрање  питања  из  њене 
надлежности. 
Радна  тела  дају  мишљење  на  предлоге  прописа  и  одлука  које  доноси  Скупштина  града  и 
обављају друге послове утврђене овим Статутом и пословником Скупштине града. 
Број и задаци сталних радних тела, као и права и дужности председника и чланова сталних 
радних тела, ближе се уређују Пословником Скупштине града. 
Актом  о  образовању  повременог  радног  тела  утврђују  се његов  назив  и  област  за  коју  се 
оснива,  задаци радног  тела,  број  чланова радног  тела, рок  за извршење  задатака,  права и 
дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 
Чланове  сталних  радних  тела  бира  и  разрешава  Скупштина  града  на  начин  утврђен 
Пословником Скупштине града. 
За чланове радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани. 
 
Председник савета односно комисије именује се из реда одборника. 
Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, 
формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине града. 
 
 
Председник Скупштине 
 
Председник Скупштине Града Лозница је Јован Тодоровић. 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 216.  
Канцеларија број:  105. 
 
 
Скупштина града има председника Скупштине града. 
Председник  Скупштине  организује  рад  Скупштине  града,  сазива  и  председава  њеним 
седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању 
јавности рада, потписује акта која Скупштина града доноси, представља и заступа Скупштину 
града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима и обавља 
друге послове утврђене овим Статутом и Пословником Скупштине града. 
Председник Скупштине је на сталном раду у Граду. 
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Председник  Скупштине  се  бира  из  реда  одборника,  на  предлог  најмање  једне  трећине 
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине града на начин предвиђен законом и Пословником Скупштине града. 
 
Председнику  Скупштине  престаје  функција  пре  истека  времена  на  које  је  изабран 
разрешењем или оставком. 
Предлог за разрешење може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине. 
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за  избор. 
Ако  Скупштина  не  разреши  председника  Скупштине  града,  одборници  који  су  поднели 
предлог  за  разрешење  не  могу  поново  предложити  разрешење  председника  Скупштине 
града, пре истека рока од 6 месеци од одбијања претходног предлога. 
Оставка се подноси у писаном облику. 
О оставци се не гласа већ се само констатује престанак функције. 
 
Заменик председника Скупштине 
 
Заменик предсеника Скупштине Града Лозница је Милена Манојловић‐Кнежевић 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 216.  
Канцеларија број:  104. 
 
Председник  Скупштине  има  заменика  који  га  замењује  у  случају  његове  одсутности  и 
спречености да обавља своју дужност. 
Заменик  председника  Скупштине  бира  се  и  разрешава  на  исти  начин  као  и  председник 
Скупштине. 
Заменик предсеника Скупштине је на сталном раду у Граду. 
 
Секретар Скупштине 
 
Секретар  Скупштине  Града  Лозница  је  Љубинка  Горданић. 
Заменик секретара Скупштине Града Лозница је Драгана Витић. 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 200, локал 322, 321.  
Канцеларија број:  107. 
 
Скупштина  града  има  секретара  који  се  стара  о  обављању  стручних  послова  у  вези  са 
сазивањем  и  одржавањем  седница  Скупштине  и  њених  радних  тела  и  руководи 
административним пословима везаним за њихов рад. 
Секретар Скупштине  је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, 
када то захтева надлежни орган републике који врши надзор над радом и актима Скупштине 
града. 
Секретар Скупштине  се поставља на  четири  године, на предлог  председника Скупштине, и 
може бити поново постављен. 
За  секретара  Скупштине  града  може  бити  постављено  лице  са  завршеним  правним 
факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од 
најмање три године. 
Скупштина  града може,  на  образложен предлог  председника  Скупштине  града,  разрешити 
секретара и пре истека мандата. 
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Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности. 
Заменик  секретара  Скупштине  града  поставља  се  и  разрешава  на  исти  начин  и  под  истим 
условима као и секретар. 
 
Пословник Скупштине 
 
Начин  припреме,  вођење  и  рад  седнице  Скупштине  града  и  друга  питања  везана  за  рад 
Скупштине уређују се њеним пословником. 
Пословник доноси Скупштина града већином од укупног броја одборника. 
 
Извршни органи Града 
 
Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. 
 
Градоначелник 
 
Градоначелник Града Лозница је Видоје Петровић. 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 206.  
Канцеларија број:  106. 
 
Градоначелника  бира  Скупштина  града,  из  реда  одборника,  на  време  од  четири  године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. 
Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 
Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. 
Кандидат  за  Градоначелника  предлаже  кандидата  за  заменика  Градоначелника  из  реда 
одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као и Градоначелника. 
 
Градоначелнику  и  заменику  Градоначелника  избором  на  ове  функције  престаје  мандат 
одборника у Скупштини града. 
Градоначелник и заменик Градоначелника на сталном су раду у Граду. 
Градоначелник може  бити  разрешен  пре  истека  времена  на  које  је  биран,  на  образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 
О предлогу за разрешење Градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику Скупштине града. 
Ако  Скупштина  не  разреши  Градоначелника,  одборници  који  су  поднели  предлог  за 
разрешење не могу поново предложити разрешење Градоначелника, пре истека рока од шест 
6 од одбијања претходног предлога. 
 
Разрешењем Градоначелника престаје мандат заменика Градоначелника и Градског већа. 
 
Градоначелник: 
 

 представља и заступа Град; 

 предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 

 наредбодавац је за извршење буџета; 

 оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 
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 даје  сагласност  на  опште  акте  којима  се  уређују  број  и  структура  запослених  у 
установама које  се финансирају из буџета  Града и на број и  структуру  запослених и 
других  лица  која  се  ангажују  на  остваривању  програма  или  дела  програма 
корисника буџета Града; 

 одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на 
коришћење,  односно  у  закуп  и  стављању  хипотеке  на  непокретности  које  користе 
органи Града, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије; 

 усмерава и усклађује рад Градске управе; 

 доноси  појединачне  акте  за  које  је  овлашћен  законом  овим  Статутом  или  одлуком 
Скупштине града; 

 поставља помоћнике Градоначелника; 

 информише јавност о свом раду; 

 подноси  жалбу  Уставном  суду  Републике  Србије  ако  се  појединачним  актом  или 
радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности  Града; 

 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

 врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Града. 
 
Градоначелник  је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 
захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа 
Града и Градске управе. 
 
Градоначелник има свог помоћника: 
 
Љубинко Ђокић 
 
Телефон:    (015) 879 – 206.  
Канцеларија број:  123. 
 
Градско веће 
 
Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као  и 10 чланова Градског већа. 
Градоначелник је председник Градског већа. 
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији. 
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника у складу са законом и Пословником Скупштине града. 
Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника. 
Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду. 
 
Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно 
или више одређених подручја из надлежности Града. 
Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат. 
 
Заменик  Градоначелника,  односно  члан  Градског  већа  може  бити  разрешени  пре  истека 
времена на које је биран, на предлог Градоначелника или најмање једне трећине одборника, 
на исти начин на који је изабран. 
Истовремено са предлогом за разрешење заменика Градоначелника или члана Градског већа, 
Градоначелник  је  дужан  да  Скупштини  града  поднесе  предлог  за  избор  новог  заменика 
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Градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 
избору. 
Градоначелник, заменик Градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог Градоначелника, 
заменика Градоначелника или члана Градског већа. 
 
Престанком мандата Скупштине  града престаје мандат  Градоначелнику и  Градском већу,  с 
тим  да  они  врше  текуће  послове  из  своје  надлежности  до  ступања  на  дужност  новог 
Градоначелника и Градског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је 
Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 
 
 
Заменик градоначелника Града Лозница: 
 
Радован Дивнић 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 206.  
Канцеларија број:  117. 
 
 
Чланови Градског већа:  
 
Јанко Алексић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 213.  
Канцеларија број:  120а. 
 
Томислав Арнаутовић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 266.  
Канцеларија број:  120а. 
 
Дејан Сталовић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број:  113. 
 
Снежана Перић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број:  13. 
 
Дарко Карапанџић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 212.  
Канцеларија број:  120. 
 
Милан Илић,  
Драган Павловић, 
Миливоје Драгишић, 
Саша Сакић, 
Миливоје Исаковић. 
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Градско веће: 
 

 предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

 непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 

 доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе 
буџет пре почетка фискалне године; 

 врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте  Градске управе, 
који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком, које 
доноси Скупштина града; 

 решава  у  управном  поступку  у  другом  степену  о  правима  и  обавезама  грађана, 
предузећа  и  установа  и  других  организација  у  управним  стварима  из  надлежности 
Града; 

 стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

 поставља и разрешава начелника Градске управе; 

 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

 информише јавност о свом раду; 

 доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 

 врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине града. 
 
Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице. 
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа. 
 
Градско  веће може да одлучује  ако  седници присуствује  већина од  укупног  броја његових 
чланова. 
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим Статутом  за 
поједина питања није предвиђена друга већина. 
Организација,  надлежност,  начин  рада  и  одлучивања  Градског  већа  детаљније  се  уређују 
Одлуком  о Градском већу коју доноси Скупштина града . 
Градоначелник  и  Градско  веће  дужни  су  да  редовно  извештавају  Скупштину  града,  по 
сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука 
и других аката Скупштине града. 
 
Градска управа 
 
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова 
за потребе Скупштине, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа 
 
Градска управа: 
 

 припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско 
веће; 

 извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 

 решава  у  управном  поступку  у  првом  степену  о  правима  и  дужностима  грађана, 
предузећа,  установа  и  других  организација  у  управним  стварима  из  надлежности 
Града; 

 обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине града; 
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 извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 

 обавља  стручне  и  друге  послове  које  утврди  Скупштина  града,  Градоначелник  и 
Градско веће; 

 доставља  извештај  о  свом  раду  на  извршењу  послова  из  надлежности  Града  и 
поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а 
најмање једном годишње. 

 
Градска управа се образује као јединствени орган. 
У  Градској  управи  се  образују  унутрашње  организационе  јединице  за  вршење  сродних 
управних, стручних и других послова. 
 
Градском управом руководи начелник. 
 
Начелница Градске управе Града Лозница: 
 
Милојка Смиљанић 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 268.  
Канцеларија број:  14 (I спрат ‐  стари део). 
 
 
За начелника Градске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у 
струци. 
 
Начелника  Градске  управе  поставља  Градско  веће,  на основу  јавног  огласа,  на  пет  година, 
већином од укупног броја чланова Градског већа. 
 
Начелник  Градске  управе  има  заменика  који  га  замењује  у  случају  његове  одсутности  и 
спречености да обавља своју дужност. 
 
Заменик начелника Градске управе Града Лозница: 
 
Дејан Марковић 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 268.  
Канцеларија број:  15 (I спрат ‐  стари део). 
 
 
Заменик  начелника  Градске  управе  поставља  се  на  исти  начин  и  под  истим  условима  као 
начелник. 
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Градске управе. 
Начелник  за  свој  рад  и  рад  Градске  управе  одговара  Скупштини  града  и  Градском  већу  у 
складу са овим Статутом и одлуком о Градској управи. 
Градско  веће  може  разрешити  начелника,  односно  заменика  начелника  на  основу 
образложеног предлога Градоначелника или најмање једне трећине чланова Градског већа. 
Предлог  за  разрешење начелника,  односно  заменика начелника може поднети  и најмање 
једна трећина одборника Скупштине града. 
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Одлука о разрешењу доноси се већином од укупног броја чланова Градског већа. 
 
У Градској управи могу се поставити помоћници Градоначелника за поједине области. 
Помоћници  Градоначелника  покрећу  иницијативе,  предлажу  пројекте  и  сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени 
и врше друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. 
Помоћнике Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник. 
У Градској управи може бити постављено највише пет помоћника Градоначелника. 
Актом о организацији Градске управе утврђује се број помоћника Градоначелника , области 
за које ће бити надлежни, услови и начин постављења и разрешења и друга питања везана за 
статус и рад помоћника Градоначелника. 
 
Акт о организацији Градске управе доноси Скупштина града на предлог Градског већа. 
Актом о организацији Градске управе уређује се организација, делокруг и начин рада Градске 
управе. 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси начелник уз сагласност 
Градског већа. 
 
Градска управа у обављању управног надзора може: 

 наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 

 изрећи мандатну казну; 

 поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ 
и поднети захтев за покретање прекршајног поступка; 

 издати привремено наређење, односно забрану; 

 обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган 
надлежан; 

 предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 
 
Овлашћења  и  организација  за  обављање  послова  из  става  1.  овог  члана  ближе  се  уређују 
одлуком Скупштине града. 
 
У поступку пред Градском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима 
грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку. 
Градско  веће  решава  сукоб  надлежности  између  Градске  управе  и  других  предузећа, 
организација и установа кад на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима 
грађана, правних лица или других странака. 
Начелник  Градске  управе  решава  сукоб  надлежности  између  унутрашњих  организационих 
јединица. 
 
Послове Градске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом 
и другим прописом. 
 
О изузећу начелника Градске управе решава Градско веће. 
О изузећу службеног лица у Градској управи решава начелник. 
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ПРАВИЛА	У	ВЕЗИ	СА	ЈАВНОШЋУ	РАДА	
 
 
 
  Јавност  рада,  искључење  и  ограничавање  јавности  рада  државног  органа,  регулисана  је 
следећим прописима: 
 
 
Статутом града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 8/14 – пречишћен текст) 
 
Члан 12. 
 
Рад органа Града је јаван. 
            
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се: 
објављивањем  Статута,  одлука  и  других  аката  Града  у  ''Службеном  листу  Града  Лознице''  и 
презентовањем истих на интернет презентацији Града; 
путем  средстава  јавног  информисања,  истицањем  одлука  и  других  аката  на  уобичајен  начин 
(огласне табле и сл.); 
организовањем јавних расправа у складу са Законом, овим Статутом и одлукама органа Града; 
и у другим случајевима утврђеним Законом, Статутом и другим актима органа Града. 
 
 
Одлука о Градској управи града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15) 
 
Члан 42. 
Јавност рада Градске управа обезбеђује се давањем информација средствима јавног информисања, 
издавањем службених публикација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности 
о обављању послова из свог делокруга. 
  Градска управа ће ускратити давање информација ако њена садржина представља државну, 
војну, службену или пословну тајну. 
  О  давању,  одосно  ускраћивању  давања  информација  о  раду  Градске  управе  одлучује 
начелник Градске управе. 
 
 
Пословник Скупштине града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 16/08) 
 
Члан 108. 
 
  Рад Скупштине је доступан јавности. 
 
Члан 109. 
 
  Седници  Скупштине  и  њених  радних  тела  могу  присуствовати  овлашћени  представници 
штампе и других видова јавног информисања. 
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  Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу 
своју новинарску картицу средства информисања из којег долазе и дужни су да је носе на видном 
месту. 
 
Члан 110. 
 
  Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других општих 
аката, као и информативни документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених 
радних тела.  
 
Члан 111. 
 
  Седници  Скупштине могу  присуствовати и грађани. 
  Грађанин коме је одобрено да присуствује седници  Скупштине у обавези је да на улазу у 
салу за седнице Скупштине овлашћеном раднику покаже своју личну карту ради идентификације и 
уношења у евиденцију присутних  на седници.  
 
Члан  112. 
 
  Радио и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина 
другачије не одлучи. 
 
Члан 113. 
 
  Скупштина  може  да  издаје  службено  саопштење  за  штампу  и  дуга  средства  јавног 
информисања. Текст службеног саопштења саставља одговарајућа служба а одобрава  председник 
Скупштине или лице које он овласти.  
  Конференцију  за  штампу  у  Скупштини  може  да  држи  Градоначелник,  заменик 
Градоначелника,  председник  Скупштине  или  лице  које  он  овласти,  заменик  председника  и 
председници одборничких група. 
 
Члан 114. 
 
              Скупштина  града  може  одлучити  да  седница  Скупштине  не  буде  јавна  из  разлога 
безбедности и других разлога утврђених законом. 
 
 
 
Пословник о раду Градског већа града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 6/09) 
 
Члан 3.  
 
  Рад Градског већа је јаван.  
 
  Јавност рада Градског већа обезбеђује се путем саопштења, конференција за представнике 
средстава  јавног  информисања,  као  и  по  потреби  присуством  представника  средстава  јавног 
информисања на седницама Градског већа.  
 
  Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или овим Пословником. 
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Обавезни подаци: 
 
Порески идентификациони број града Лозница: 101196408. 
Радно време Градске управе Лозница и свих њених организационих јединица је од 07:00 до 15:00 
часова. Радна недеља у складу са Законом о раду траје 5 (пет) дана. 
Адреса Градске управе Лозница: ул. Карађорђева 2, 15300 Лозница 
Веб адреса:  www.loznica.rs. 
Телефон: 015/879‐200 – централа. 
 
Одељење за општу управу:                            *015/879‐200, локал 220 
Одељење за рад органа града и заједничке послове:              015/879‐200 
Одељење за инспекцијске послове:                *015/879‐200, локал 247 
Одељење за привреду:                    *015/879‐200, локал 221 
Одељење за финансије и друштвене делатности:            *015/879‐200, локал 218 
Одељење за планирање и изградњу:                  015/879‐200 
Одељење локалне пореске администрације:                015/898‐400 
Одељење за локални економски развој:                          *015/879‐200, локал 294 
Одељење комуналне полиције:                    015/889‐494 
 
* бројеви локала су бројеви начелника одељења 
 
 
Лице овлашћено за сараду са новинарима и јавним гласилима: 
Зоран Милошевић 
015/879‐200, локал 209, канцеларија 112 
 
Пословником  о  раду  Скупштине  града  Лозница  („Службени  лист  града  Лозница”,  број  16/08) 
утврђено  је  право  грађанина  да  присуствује  седницама  скупштине  града  уз  претходну  потврду 
председника Скупштине. Грађанин је дужан да при улазу у салу овлашћеном раднику покаже своју 
личну карту, уводи се у евиденцију присутних лица на седници и добија идентификациону картицу 
која садржи: грб града Лознице и назнаку „грађанин”. 
Радио и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина другачије 
не одлучи. 
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником. 
Пословником  о  раду  Градског  већа  града  Лозница  („Службени  лист  града  Лозница”,  број  6/09) 
дефинисана  је  могућност  присуства  представника  средстава  јавног  информисања  на  седницама 
Градског већа. 
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником. 
Запослени  у  Градској  управи  носе  идентификационе  картице  које  садрже  назив  органа,  назив 
организационе јединице, радно место и слику. 
Градска управа Лозница поседује шалтер салу која омугућава приступ лицима са инвалидитетом. У 
сали је могуће добити информацију или поднети захтев свакој организационој јединици. 
Пословником  о  раду  Скупштине  града  Лозница  („Службени  лист  града  Лозница”,  број  16/08) 
утврђено  је  право  грађанина  да  присуствује  седницама  скупштине  града  уз  претходну  потврду 
председника Скупштине. Грађанин је дужан да при улазу у салу овлашћеном раднику покаже своју 
личну карту, уводи се у евиденцију присутних лица на седници и добија идентификациону картицу 
која садржи: грб града Лознице и назнаку „грађанин”. 
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником. 
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Пословником  о  раду  Градског  већа  града  Лозница  („Службени  лист  града  Лозница”,  број  6/09) 
дефинисана  је  могућност  присуства  представника  средстава  јавног  информисања  на  седницама 
Градског већа. 
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним Законом или Пословником. 
  Аудио и видео снимања објеката које користи Град као и активности представника  града, 
нису ограничена одлукама и прописима Града. 
 
 
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из делокруга 
рада Градске управе Лозница. 
 
Списак најчешће тражених информација од јавног значаја чије је тражење обављено захтевом за 
приступ информацијама или на други начин: 
 
У Одељењу за финансије и друштвене делатности: 
Увид у поступак јавних набавки, 
 
У Одељењу за планирање и изградњу: 
издавање копија решења, 
информације о стању поднесеног предмета. 
 
У Одељењу за инспекцијске послове: 
захтеви за разгледање списа предмета и добијање обавештавања о току поступка. 
 
У Одељењу за општу управу: 
увид у матичне књиге и издавање просте фотокопије матичних списа. 
 
 
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 
 
 
Град врши надлежности општине утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и послове 
државне управе који су му законом поверени. 
 
Град, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 
 

 доноси програме развоја Града и појединих делатности; 

 доноси просторни план Града и просторне планове посебне намене; 

 доноси урбанистичке планове; 

 доноси буџет и усваја завршни рачун; 

 утврђује  стопе  изворних  прихода  Града,  као  и  начин  и  мерила  за  одређивање  висине 
локалних такса и накнада; 

 уређује  и  обезбеђује  обављање  и  развој  комуналних  делатности  (пречишћавање  и 
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња 
и  снабдевање  паром  и  топлом  водом,  линијски  градски  и  приградски  превоз  путника  у 
друмском  саобраћају,  одржавање  чистоће  у  Граду,  одржавање  депонија,  уређивање, 
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одржавање  и  коришћење  пијаца,  паркова,  зелених,  рекреационих  и  других  јавних 
површина,  јавних  паркиралишта,  јавна  расвета,  уређивање  и  одржавање  гробаља  и 
сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 
оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији; 

 стара  се  о  одржавању  стамбених  зграда  и  безбедности  њиховог  коришћења  и  утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

 спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 
стамбеним зградама; 

 доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта; 

 доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у Граду, промовише економске потенцијале 
Града,  иницира  усклађивање  образовних  профила  у  школама  са  потребама  привреде, 
олакшава  пословање  постојећих  привредних  субјеката  и  подстиче  оснивање  нових 
привредних субјеката и отварање нових радних места; 

 уређује  и  обезбеђује  коришћење  пословног  простора  којим  управља,  утврђује  висину 
накнаде  за  коришћење  пословног  простора  и  врши  надзор  над  коришћењем  пословног 
простора; 

 стара  се  о  заштити животне  средине,  доноси програме  коришћења и  заштите природних 
вредности  и  програме  заштите животне  средине,  односно  локалне  акционе  и  санационе 
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и 
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

 уређује  и  обезбеђује  обављање  послова  који  се  односе  на  изградњу,  рехабилитацију  и 
реконструкцију,  одржавање,  заштиту,  коришћење,  развој  и  управљање  локалним  и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

 уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто‐такси превоза путника; 

 уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији 
Града,  и  одређује  делове  обале  и  воденог  простора  на  којима  се  могу  градити 
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 

 оснива  робне  резерве  и  утврђује  њихов  обим  и  структуру,  уз  сагласност  надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

 оснива  установе  и  организације  у  области  основног  образовања,  културе,  примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује 
њихово функционисање; 

 оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, 
даје  дозволе  за  почетак  рада  установа  социјалне  заштите,  које  оснивају  друга  правна  и 
физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује 
нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о 
правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 

 организује  вршење  послова  у  вези  са  заштитом  културних  добара  од  значаја  за  Град, 
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове 
за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 

 организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара 
услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 
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 доноси  основе  заштите,  коришћења  и  уређења  пољопривредног  земљишта  и  стара  се  о 
њиховом  спровођењу,  одређује  ерозивна  подручја,  стара  се  о  коришћењу  пашњака  и 
одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

 уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 
утврђује  водопривредне  услове,  издаје  водопривредне  сагласности  и  водопривредне 
дозволе за објекте локалног значаја; 

 стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима; 

 подстиче  и  стара  се  о  развоју  туризма на  својој  територији  и  утврђује  висину  боравишне 
таксе; 

 стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 
места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 

 управља  имовином  Града  и  користи  средства  у  државној  својини  и  стара  се  о  њиховом 
очувању и увећању; 

 уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 
животиња; 

 организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

 образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и 
рад; 

 ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 

 доноси  стратегије  и  усваја  посебне  мере  у  циљу  отклањања  неједнакости  и  стварања 
једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих 
облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која 
су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа 
помоћ  организацијама  инвалида  и  другим  социјално‐хуманитарним  организацијама  на 
својој територији; 

 подстиче и помаже развој задругарства; 

 организује службу правне помоћи грађанима; 

 стара  се  о  остваривању,  заштити  и  унапређењу  људских  права  и  индивидуалних  и 
колективних  права  припадника  националних  мањина  и  етничких  група;  стара  се  о 
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и 
посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање 
неравноправности; 

 стара  се  о  јавном  информисању  од  локалног  значаја  и  обезбеђује  услове  за  јавно 
информисање на српском језику; 

 прописује прекршаје за повреде градских прописа; 

 образује  инспекцијске  службе  и  врши  инспекцијски  надзор  над  извршењем  прописа  и 
других општих аката из надлежности Града; 

 образује комуналну полицију у складу са законом; 

 уређује организацију и рад мировних већа; 

 уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града; 

 помаже рад организација и удружења грађана; 

 уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план 
политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и 

 обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом 
и овим Статутом. 
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Поверавање јавних овлашћења 
 
 
Град обавља као поверене послове, поједине послове инспекцијског надзора из области просвете, 
здравства,  заштите  животне  средине,  рударства,  промета  робе  и  услуга,  пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са законом. 
Град ће у складу са законом обављати и друге надлежности и послове државне управе који су му 
законом поверени, а у интересу ефикаснијег и рационалнијегостваривања права и обавеза грађана 
и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад. 
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ОПИС	 ПОСТУПАЊА	 У	 ОКВИРУ	 НАДЛЕЖНОСТИ,	
ОБАВЕЗА	И	ОВЛАШЋЕЊА	
 
 
 
У оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза град Лозница поступа сходно Закону о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), Статуту града Лозница  ("Службени лист  града 
Лозница" број 8/14 – пречишћен текст), Одлуци о Градској управи града Лозница ("Службени лист 
града  Лозница"  број  20/08,  9/09,  8/10  и  3/15),  Пословнику  о  раду  Скупштине  града  Лозница 
(„Службени  лист  града  Лозница“,  бр.  16/08),  и  пословнику  о  раду  Градског  већа  града  Лозница 
(„Службени лист града Лозница“, бр. 6/09).   
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НАВОЂЕЊЕ	ПРОПИСА	
 
Одељење за финансије и друштвене делатности 
 
Одсек за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту 
 

 Закон  о  финансијској  подршци  породици  са  децом  (''Службени  гласник  РС''  бр.  16/2002, 
115/2005 и 107/2009), 

 Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/1997 и 31/2001 и ''Службени 
гласник РС'' бр. 30/2010), 

 Правилник  о  ближим  условима  и  начину  остваривања  права  на  финансијску  подршку 
породици  са  децом  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  29/2002,  80/2004,  123/2004,  17/2006, 
107/2006, 51/2010, 73/2010 и 27/2011), 

 Закон о раду (''Службени гласник РС'' број 24/20005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), 

 Правилник  о  условима,  поступку  и  начину  остваривања  права  на  одсуство  са  рада  ради 
посебне неге детета (''Службени гласник РС'', бр. 1/02), 

 Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница (''Службени лист 
града Лозница'' број 3/09), 

 Одлука о новчаној помоћи запосленој трудници за време привремене спречености за рад 
(''Службени лист града Лозница'' број 11/11), 

 Одлука о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета 
(''Службени лист града Лозница'' број 11/11 и 6/13), 

 Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 
52/2011, 55/2013), 

 Одлука  о  правима  и  услугама  социјалне  заштите  града  Лознице  (''Службени  лист    града 
Лознице'', бр. 11/11), 

 Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/2011), 

 Одлука  о  допунама  Одлуке  о  правима  и  услугама  социјалне  заштите  града  Лозница 
("Сл. Лист  града  Лозница", бр. 21/12), 

 Закон о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС'' бр. 18/2010), 

 Правилник  о  додатној  образовној,  здравственој  и  социјалној  подршци  детету  и  ученику 
(''Службени гласник РС'', 63/10), 

 Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 80/11‐исправка, 93/12 и 124/12), 

 Уредба о енергетски заштићеном купцу (''Службени гласник РС'', бр. 27/2013), 

 Закон  о  основним  правима  бораца, војних  инвалида  и  палих  бораца ("Службени  лист  
СРЈ" број  24/98, 29/98), 

 Закон  о  правима  цивилних  инвалида  рата ("Сл. гласник РС ", бр.  52/96), 

 Закон о здраственом осигурању ("Службени  гласник  РС", бр. 105/05), 

 Закон  о основним правима носиоца "Партизанске Споменице 1941" ("Службени лист  СФРЈ" 
број  67/72), 

 Закон  о  правима    бораца,  војних    инвалида  и  чланова  њихових  породица  ("Службени  
гласник  СРС" бр. 54/89;"Службени гласник  РС" бр. 137/04). 
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Одсек за друштвене делатности и омладину 
 

 Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 
52/2011), 

 Закон о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр.18/2011 и 55/2013), 

 Закон  о  општем  управном  поступку  ("Службени  лист  СРЈ"  бр.  33/1997  и  31/2001  и  "Сл. 
гласник РС" бр. 30/2010), 

 Правилник  о  ученичким  и  студентским  стипендијама  и  кредитима  ("Сл.  гласник  РС"  број 
46/2010, 47/2011 и 56/2012), 

 Закон о избеглицама (''Службени гласник РС'', бр.18/92, 45/02 и 30/10). 
 
 
Одељење за општу управу 
 
Одсек за послове правне помоћи и писарнице 
 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени Гласник РС" бр. 129/2007), 

 Статут Града Лозница ("Службени лист  града Лозница" број 19/2008 и број 6/2013), 

 Одлука о Градској управи ("Службени лист града Лозница" број 20/08 и број 09/09), 

 Закон о раду ("Сл.Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09), 

 Правилник о радној књижици ("Сл.гласник РС" бр. 17/97), 

 Статут града Лознице ("Сл.лист града Лознице" бр.19/2008 и 6/2013), 

 Одлука о градској управи града Лознице ("Службени лист града Лознице" бр. 20/08 и 09/09), 

 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа ("Сл.гласник РС" бр.39/93), 

 Упутство  о  облику  и  начину  вођења  уписника  и  начину  оверавања  потписа,  рукописа  и 
преписа ("Сл.гласник РС" бр.74/93), 

 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени 
гласник РС" бр. 30/2010), 

 Закон  о  републичким  административним  таксама  ("Сл.гласник  РС"  бр.  43/2003,  61/2005, 
5/2009, 54/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012 и 47/20139, 

 Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00, 57/03, 72/03, 18/04, 
101/05, 85/05, 28/11, 36/11 и 104/09), 

 Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/07,34/10 и 54/11), 

 Закон о избору председника републике ("Службени гласник РС" број 111/07 и 104/09), 

 Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09 и 99/11), 

 Упуство за спровођење закона у јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 
15/12), 

 
 
Одељење за планирање и изградњу 
 
Група за послове заштите и унапређења животне средине 
 

 Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС'' број 135/04 и 36/09), 

 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листа пројеката 
за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (''Сл.  гласник  РС''  број 
114/2008), 
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 Правилник  о  садржини  захтева  о  потреби  процене  утицаја  и  садржини  захтева  за 
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник 
РС'' број 69/2005), 

 Правилник о садржини, изгледу и начину вођењу јавне књиге о спроведеним поступцима и 
донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' број 69/2005), 

 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС",бр. 43/03, 51/03‐
исправка,  61/05,  101/05‐др.закон,  5/09,  54/09,  50/11,  70/11‐усклађени  дин.  изн.,  55/12‐
усклађени дин.износи, 93/12  и 47/13‐усклађени дин. изн.), 

 Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе 
града Лозница ("Службени лист града Лознице" број 11/2010), 

 Правилник  о  поступку  јавног  увида,  презентацији  и  јавној  расправи  о  студији  о  процени 
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05), 

 Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", број 69/2005), 

 Правилник  о  садржини  студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и  Правилник  о 
садржини,  изгледу  и  начину  вођења  јавне  књиге  о  спроведеним  поступцима  и  донетим 
одлукама о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005), 

 Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010), 

 Правилник  о  садржини  потврде  о  изузимању  од  обавезе  прибављања  дозволе  за 
складиштење инертног и неопасног отпада ("Службени гласник РС", број 73/2010), 

 Закон  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли  загађивања  животне  средине  ("Службени 
гласник РС", број 135/2004), 

 Уредба  о  утврђивању  програма  динамике  подношења  захтева  за  издавање  интегрисане 
дозволе ("Службени гласник РС", број 108/2008), 

 Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Службени 
гласник РС", број 84/2005), 

 Правилник  о  садржини  и  изгледу  интегрисане  дозволе  ("Службени  гласник  РС",  број 
30/2006), 

 Закон  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли  загађивања  животне  средине  ("Службени 
гласник РС", број 135/2004), 

 Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС" број 36/2009 и 10/2013), 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  ("Службени гласник РС" 
број 11/2010 и 75/2010), 

 Правилник о граничним вредностима емисије, начина и роковима мерења и евидентирања 
података ("Службени гласник РС" број 30/97 и 35/97‐исправка ), 

 Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12 ), 

 Правилник о садржају безбедносног листа ("Службени гласник РС" број 100/11 ), 
 
Одсек за грађевинарство, имовинско ‐ правне и комунално ‐ стамбене послове  
 

 Закон о експропријацији ("Службени гласник Републике Србије", број 53/95 "Службени лист 
Савезне  Републике  Југославије"  број  16/01‐одлука  СУС    "Службени  гласник  Републике 
Србије",број 20/09 и 55/13‐одлука УС), 

 Закон о општем управном поступку  ("Службени лист СРЈ" број  33/97 и 31/01,    "Службени 
гласник РС" број 30/10), 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09‐исправка 64/10 УС, 
24/11, 121/12, 42/13 УС и 50/13 УС), 
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 Уредба  о  условима,  критеријумима  и  начину  остваривања  права  на  конверзију  права 
коришћења  у  право  својине  уз  накнаду,  као и  о  начину одређивања  тржишне  вредности 
грашевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право 
својине уз накнаду ("Службени гласник Републике Србије", број 67/11 и 20/12), 

 Закон  о  републичким  административним  таксама  ("Сл.гласник  РС",бр.  43/03,51/03‐
исправка,61/05,  101/05‐др.закон,  5/09,54/09,50/11,  70/11‐усклађени  дин.  изн.,  55/12‐
усклађени дин.износи, 93/12  и 47/13‐усклађени дин. изн.), 

 Одлука о локалним административним таксама ("Сл. лист града Лознице" број 6/2009), 

 Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98), 

 Одлука о утређивању, одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист града Лознице" 
број 6/09 и 9/09), 

 Закон  о  становању  ("Службени  гласник  РС"  број  50/92,  76/92,  84/92,  33/93,  53/93,  67/93, 
46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05, 99/11), 

 Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ("Сл.гласник РС" бр.93/11), 

 Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта ("Службени лист 
града Лознице" број 6/10, 11/10, 4/11 и 16/12), 

 Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације и о условима и начину легализације објеката ("Службени гласник РС" 
бр. .26/11), 

 Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавања употребне 
дозволе ("Службени гласник РС" број 93/11). 

 
Одсек за урбанизам 
 

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",бр. 72/09,81/09‐исправка, 64/10‐одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13‐одлука УС и 50/13‐одлука УС), 

 Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" број 33/97 и 31/01,  "Сл. гласник РС" број 
30/10), 

 Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта ("Сл.гласник РС" број 43/10), 

 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03‐
исправка,  61/05,  101/05‐др.закон,  5/09,  54/09,  50/11,  70/11‐усклађени  дин.  изн.,  55/12‐
усклађени дин.износи, 93/12  и 47/13‐усклађени дин. изн.), 

 Одлука  о  локалним  административним  таксама  ("Службени  лист  града  Лознице"  број 
6/2009), 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (примењује се само 
када је планским документом прописана њихова обавезна примена) ("Сл. гласник РС" број 
50/11), 

 Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе ("Службени 
гласник РС" број 3/2010), 

 Правилник о садржини и начину поступка израде планских докумената ("Службени гласник 
РС" број 31/10 и 69/10), 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007), 

 Одлука о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града 
Лознице ("Службени лист Града Лознице" бр.13/11), 

 Одлука о програму постављања мањих монтажних објеката у улици Јована Цвијића ‐ "Зона 
унапређеног пословања" у Лозници ("Службени лист Града Лознице" бр.13/11), 

 Одлука о одржавању чистоће јавних и зелених површина ("Службени лист града Лознице" 
бр. 06/09). 
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Одељење за привреду 
 
Oдсек за аграр и рурални развој 
 

 Закон  о  пољопривредном  земљишту  ("Сл.гласник  РС",  број  62/2006,65/2008‐др.закон  и 
41/2009), 

 Закон о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", број 33/97, 31/2001 и "Сл.гласник РС", број 
30/2010), 

 Упутство за примену Закона о пољопривредном земљишту бр.011‐00‐119/2006‐06, 

 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 
53/04, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13), 

 Накнада  која  представља  приход  остварен  делатношћу  Градске  управе  града  Лознице‐за 
промену  намене  пољопривреног  земљишта  ("Службени  лист  града  Лознице",  бр.11/10  и 
07/11), 

 Закон о водама ("Сл.гласник РС", бр.30/2010 и 93/2012), 

 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водник аката и садржини мишљења 
у поступку издавања водних услова (Сл.гласник РС бр.74/2010), 

 Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник РС",бр.86/2010), 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007), 

 Статут града Лознице ("Сл.лист града Лознице", број 19/2008, 6/2013), 
 
 
Одсек за привреду и развој јавног и приватног сектора 
 

 Закон  о  превозу  у  друмском  саобраћају  ("Службени  гласник  РС"  бр.  46/95,  66/01,  61/05, 
91/05, 62/06 и 31/11), 

 Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

 Одлука о организацији и начину обављања ауто‐такси превоза на територији града Лозница 
(„Службени лист града Лозница”, бр. 9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 2/13 и 4/13), 

 Закон о републичким административним таксама  („Службени  гласник Републике Србије”, 
бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13), 

 Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе 
Града Лозница („Службени лист града Лознице”, бр. 11/10 и 07/11), 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), 

 Одлука о измени постојећег режима саобраћаја („Службени лист града Лознице”, бр. 7/09), 

 Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Лознице”, бр. 22/12), 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), 

 Закон о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", број 33/97, 31/2001 и "Сл.гласник РС", број 
30/2010), 

 Одлука о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист града Лознице”, бр. 6/84 и 
5/91), 

 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 
53/04, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13), 

 Одлука    о  организацији  и  начину  обављања  градског  и  приградског  линијског  превоза 
путника на територији града Лозница („Службени лист града Лозница”, бр. 7/09, 1/11, 4/11 и 
16/12), 
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 Закон о туризму ("Сл. гласник РС" бр.36/09, 88/10 и 93/12), 

 Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Службени 
гласник РС" бр. 41/2010, 103/2010 и 99/2012), 

 Правилник  о  минималним  техничким  и  санитарно‐хигијенским  условима  за  пружање 
угоститељских  услуга  у  домаћој  радиности  и  у  сеоском  туристичком  домсћинству 
("Сл.гласник РС" бр. 41/2010), 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007), 

 Одлука  о  радном  времену  у  угоститељству,  занатству  и  трговини  („Службени  лист  града 
Лознице” бр. 4/13), 

 Закон о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005,61/2005,54/2009 и 32/2013), 

 Правилник  о  начину  и  поступку  регистровања  уговора  о  раду  за  обављање  послова  ван 
просторија послодавца и послова кућног помоћног особља ("Сл. гласник РС", бр. 1/2002), 

 
 
 
Одељење за рад органа града и заједничке послове 
 
Кабинет градоначелника 
 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007), 

 Статут града Лознице („Службени лист РС”, бр. 19/08 и 06/13), 

 Закон  о  општем  управном  поступку  ("Службени  лист  СРЈ"  бр.  33/97  и  бр.  31/01  и           
"Службени гласник РС" бр. 30/10), 

 
Одсек за скупштинске послове 
 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007), 

 Статут града Лознице („Службени лист РС”, бр. 19/08 и 06/13), 

 Пословник Скупштине града Лознице ("Службени лист града Лознице", број 16/08), 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 
120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/210). 

 
Службе за одржавање и обезбеђење градске куће 
 

 Одлука о  градској  управи Града Лоница  ("Службени лист  града Лозница" бр. 20/8, 9/09 и 
8/10), 

 
 
Одељење за локални економски развој 
 
Одсек за локални економски развој 
 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007), 

 Одлука о  градској  управи Града Лоница  ("Службени лист  града Лозница" бр. 20/8, 9/09 и 
8/10), 

 Правилник о  унутрашњој организацији и систематизацији родних места у ГУ  града Лознице 
(„Службени лист града Лознице” бр. 1/13), 

 Статут града Лознице („Службени лист РС”, бр. 19/08 и 06/13).   
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УСЛУГЕ	 КОЈЕ	 СЕ	 ПРУЖАЈУ	 ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ	
ЛИЦИМА	
 
 
Списак свих услуга које Градска управа Лозница пружа заинтересованим лицима као и поступак за 
подношење  захтева  може  се  видети  на  сајту  града  у  оквиру  Електронског  регистра 
административних поступака. 
 
 
   

www.loznica.rs/erlo
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ПРЕГЛЕД	ПОДАТАКА	О	ПРУЖЕНИМ	УСЛУГАМА	
 
 
У овом поглављу се може видети колико је поднето предмета за слободан приступ информација од 
јавног значаја од 01.01.2014. до 01.01.2015. године, као и подаци које је припремила Писарница, 
Одељења за рад органа града Градске управе града Лозница. 
 
Приступ информацијама од јавног значаја 
 

ЗАХТЕВИ  Тражилац информације 
Број 

2015 

Примљени захтеви 

Грађани  4 

Медији  1 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

7 

Одбачене 
(неблаговремене,  преурањене, 
недопуштене, ненадлежност)  
 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

Одбијене 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

УКУПНО  12 

 
На 3  (три) захтева за  слободан приступ информацијама од  јавног  значаја, поднет од стране 
грађанина/ке,  2  (два)  захтева  као  и  1  (један)  захтева  поднета  од  стране  медија  није 
благовремено одговорено па  су  странке  упутиле жалбу Поверенику  за  информације  од  јавног 
значаја и заштиту података о личности. 
 
Грађани: 

1. Жалба грађанина: / 
Закључак Повереника број 07‐00‐04375/2014‐06 од 13.05.2015. године 
Одговор Градске управе број 912/2015‐III1 од 14.05.2015. 

 

2. Жалба грађанина: / 
Закључак Повереника број 07‐00‐01824/2014‐03 од 27.05.2014. године 
Одговор Градске управе број 1890/2015‐III1 од 26.10.2015. године 
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3. Жалба грађанина: / 

Закључак Повереника број 07‐00‐02892/2014‐03 од 21.10.2015. године 
Одговор Градске управе број 1933/2015‐III1 од 03.11.2014. године 
 

Удружења грађана: 
1. Жалба: / 

Закључак Повереника број 07‐00‐01897/2015‐03 од 20.02.2015. године 
Одговор Градске управе број 995/2015‐III1 од 28.05.2015. 

 

2. Жалба: / 
Закључак Повереника број 07‐00‐03430/2015‐03 од 17.09.2015. године 
Одговор Градске управе број 1674/2015‐III1 од 11.09.2015. године 
 

Медији: 
 

1.  Жалба: / 
Закључак Повереника број 07‐00‐01875/2015‐03 од 27.08.2015. године 
Одговор Градске управе број 1634/2015‐III1 од 04.09.2015. године 

 
 
 

ПРЕДСТАВКЕ  Тражилац информације 
Број 

2015 

Примљене представке 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

Одбачене 
(неблаговремене,  преурањене, 
недопуштене, ненадлежност)  
 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

Одбијене 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

УКУПНО  0 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
Одлуком о Градској управи града Лознице донетој на седници Скупштине града 12.11.2008. године 
одређен је делокруг рада Одељења за рад органа града и заједничке послове, а у оквиру Одељења 
‐ Одсека за скупштинске послове. 
  У извештајном периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године Одсек за скупштинске 
послове је извршавао послове на припреми и одржавању седница Скупштине града.  У протеклој 
календарској години одржано је 6 седницa Скупштине града. На поменутим седницама разматрано 
је 166 тачака дневног реда, поводом којих је донета 101 одлукa, 66 решења, 6 закључака, 1 план, 
као и препорука Влади Републике Србије. Наведени акти објављени су у ''Службеном листу града 
Лознице'', којих je за протекли период издато 15.  
  У току 2014. године Одсек је доставио приспеле одговоре на сва одборничка питања која су 
се односила на различите области друштвеног живота. 
  Скупштина града је образовала 7 савета и 4 комисије као стална радна тела ради разматрања 
и решавања појединих питања из њене надлежности и давања мишљења на предлог прописа и 
одлука које доноси Скупштина града.  
  Комисија  за  кадровска  и  административна  питања  је  у  извештајном периоду одржала  14 
седница на којим је разматрано 35 тачакa дневног реда поводом којих су утврђени одговарајући 
предлози решења и донете одлуке. 
  Савет  за  безбедност  одржао  је  2  седнице,  на  којима  су  разматране  2  тачке,  а  везано  за 
санацију последица од поплава. 
  Савет за здравље и заштиту животне средине одржао је 3 седнице, на којима је разматрано 
7 тачаке дневног реда. 
  Комисија за доделу јавних признања донела је Одлуку о додели јавних признања које Град 
Лозница додељује поводом Дана града. 
Одсек је учествовао у припреми већег броја аката које су донели органи града Лознице. 
 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА  
 
Одсек за послове Градског већа у извештајном периоду, примио је укупно 749 поднесака упућених 
Градском  већу.  Сви  поднесци  су  благовремено  решавани  или  у  смислу  члана  54.  ЗУП‐а 
дистрибуирани  надлежним  органима,  службама,  јавним  предузећима,  установама  и 
организацијама,  на  даљи  поступак  и  решавање  или  ради  припреме  комплетног  материјала  за 
седнице Градског већа. 
  Одсек је припремио у току 2014. године 20 редовних седница Градског већа са укупно 328 
тачака дневног реда, 1 ванредну седницу и одржао 17  телефонских консултација по одређеним 
питањима. 
  У  истом  периоду  примљено  је,  стручно  обрађено  и  донето  35  решења  по  жалбама  на 
првостепена решења Градске управе, од којих је једно нападнуто тужбом у управном спору. 
  Са  укупно  328  акта  у  облику  предлога  одлука  за  Скупштину  града,  односно  решења  и 
закључака и  сл.  обрађених након  седнице Већа и благовремено прослеђених, Одсек  је и  поред 
изузетних  тешкоћа  због  недовољног  броја  извршилаца  (само  3)  под  дупло  већим  радним 
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оптерећењем  од  нормалног,  пружио  пун  допринос  у  раду  Градског  већа  и  изврши  све  радне 
задатке. 
 
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
Рад кабинета у 2014.години одвијао се у организовању радних састанака градоначелника, заменика 
градоначелника  и  других  представника  локалне  самоуправе  са  челницима  Владе  Србије, 
представницима  републичких  и  градских  институцијa  и  организација.  Настављени  су  редовни 
контакти  са  представницима  централних  власти,  Сталном  конференцијом  градова  и  општина, 
НАЛЕД‐ом, домаћим и страним делегацијама и појединцима који су изразили жељу и намеру да 
остваре  сарадњу  са  Лозницом.  Тако  је  у  априлу  Лозницу  посетио  аустријски  амбасадор  Јоханес 
Ајгнер, али и многи други. 

Настављена је успешна сарадња са суседним општинама ојачана активностима Регионалне 
развојне  агенције  „Подриње,  Подгорина  и  Рађевина“.  Кабинет  градоначелника  је  организовао 
више  сусрета  и  посета  члановa  Владе  Републике  Србије,  министaра  и  државних  секретара, 
привредницика из Србије и иностранства.      

Град Лозница је током 2014. године био погођен двема катастрофалним поплавама (мајском 
и  августовском)  тако  да  је  посао  кабинета    био  и  тесна  комуникација  са  Градским  штабом  за 
ванредне ситуације, центрима за обавештавање у Лозници и Шапцу. За медије  је у том периоду 
публиковано стотинак извештаја како у време поплаве, тако и после ње, у време велике обнове и 
санације терена. Кабинет  је представљао спону града са донаторима који су се одазвали позиву 
Градског већа да се за угрожене са подручја града Лознице прикупља материјална и новчана помоћ. 
Остварена  је  добра  комуникација  и  сарадња  са  МОДУЛС‐ом  након  чега  су  Лозницу  посетили 
министарка  Кори  Удовички,  министар  финансија  Лазар  Крстић,  а  потом  и  амбасадорка  Чешке 
републике  Ивана  Хлавсова.  Разорним  последицама  поплаве  значај  су  дали  национални, 
регионални  и  локални  медији  (ТАНЈУГ,  РТВ  Пинк,  Б  92,  Ал  Џазира,  Подриње,  Лотел,  Лозничке 
новости, Радио Дрина и други), а нарочито након пуцања брана на јаловишту рудника у Столицама. 

У циљу наставка сарадње, кабинет је и током 2014. године организовао успешне састанаке 
са  представницима  компаније  Рио  Тинто  која  се  бави  истражним  радовима  и  припремама  за 
изградњу рудника јадарита у нашем граду.  
Поред    редовних  манифестација  –  Ђачки  Вуков  сабор,  Дринска  регата,  Вуков  сабор,  Дан  града, 
Дринска  регата,  Дечија  недеља, Моба  и  Краљевски  карневал  у  Бањи  Ковиљачи,  ове  године  су 
обележени многи јубилеји наше славне историјске прошлости. 
            Лозница  је  још  у  марту  2013.  године  започела  припреме  и  дала  активан  допринос 
обележавању 100. годишњице Церске битке. Организована је централна државна церемонија којој 
су присуствовали председник Владе Републике Србије Александар Вучић, председник Републике 
Српске  Милорад  Додик,  министар  одбране  Братислав  Гашић  и  начелник  Генералштаба  Војске 
Србије генерал Љубиша Диковић и друге високе званице. 
Стогодишњица битке на Гучеву којој  је присуствовао Министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Александар Вулин, представници Министарства Одбране и Војске Србије, Града 
Лознице  као  и  бројна  удружења  и  грађани  посвећени  очувању  сећања  и  неговању  традиција 
ослободилачких ратова Србије. Комеморације стрељаном становништву у Драгинцу и Кривајици 
одржане су у октобру. Кабинет је медијски и организационо  интензивно био укључен у релизацију 
пројеката  унапређења  пословног  окружења  на  локалном  нивоу  кроз  регулативну  реформу  и 
изградњу мултифункционалног центра у Тршићу.  
У оквиру предсаборских дана у септембру организован је састанак са Програмским саветом Вуковог 
сабора, док се програм Сабора одвијао у знаку јубилеја ‐ 150 година од смрти Вука Караџића и 200 
година Писменице и Пјеснарице. 
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Кабинет је организовао пријеме за: Била Шмита стручњака за бањски туризам из Немачке, Ричарда 
Сторија,  генералног  директора  компаније  „Рио  Тинто"  у  Србији,  Ирене  Војчакове  Солорано, 
координаторке  канцеларије  УН  у  Србији,  Реџендра Арјал, ФАО  координатора,  Дејана  Бугарског, 
Директора управе за ветерину, вицешампионке Европе у бацању копља Татјане Јелаче. Делегација 
града  Лознице  посетила  је    побратимски  град  Плоцк,  у  Пољској  где  је  присуствовала    „Еуро 
пикнику“.  
Посебан акценат у раду кабинета стављен је на свакодневни пријем грађана који су се обраћали 
градоначелнику,  начелнику  Градске  управе  и  члановима  Градског  већа,  затим  на  састанке  и 
обиласке  локалних  привредника,  као  и  на  сарадњу  са  саветима  месних  заједница  која  је 
укључивала  и  посете  месним  заједницама. 
 
ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 
У извештајном периоду у Локал‐инфо сервис (ЛИС) је стигло укупно 418 захтева, од стране грађана 
који су се односили на различита питања и проблеме, а везано за рад јавног сектора града Лозница 
(јавних предузећа и Градске управе).  
У сисатем Локал‐инфо сервиса  је умрежено седам  јавних предузећа и то:  Ј.К.П.  „Топлана“, К.Ј.П. 
„Наш дом“, Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче, Ј.К.П. „Водовод и канализација“, Ј.П. 
„Град“, Ј.П. „Паркинг сервис“, Ј.С.П. „Лозница“, и органи Градске управе. 
Наведени захтеви су решавани у постављеним роковима, одмах а најкасније у року од 96 сати. 
 

‐  Ј.К.П. „Топлана“ – 404 захтева (402 решена у року, 3 ван рока);  
‐  Ј.К.П. „Водовод и канализација“ – 1 (решен у року); 
‐  Градска управа – 1 (1 решен у року); 
‐  Ј.К.П. „Наш дом“ – 2 (2 решена у року); 
‐  Ј.П. „Град“ – 3 (решен у року); 
‐  Ј.С.П. „Лозница“ – 7 (решени у року); 
‐  Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче – 0. 

 
Систем „96“ сати у Локал‐инфо сервису, функционише на начин да се сви захтеви грађана одмах 
упућују надлежном органу, односно Ј.П. на које се захтев односи, уз обавезу органа Ј.П. да одмах а 
најкасније у року од 96 сати од подношења захтева одговоре подносиоцу захтева, односно реше 
питања на које је захтевом указано. 
 
ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
 
У Одсеку за заједничке послове обављају се послови неопходни за нормално функционисање свих 
одељења у оквиру Градске управе. 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОСЛОВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. –  31.12.2014. ГОДИНЕ 
 
У координацији  са органима Министарства одбране који  су надлежни за израду Плана одбране 
Републике Србије, обављају  се послови планирања одбране органа  Града Лознице који  садрже: 
план мера приправности,  план  задатака и мера  за мобилизацију, план функционисања цивилне 
заштите,  осматрања,  обавештавања,  телекомуникационо‐информатичког  обезбеђења  и  заштите 
(криптозаштите)  информација,  план  организације  и  функционисања,  план  измештања  на  ратне 
локације и план   мера безбедности и заштите, при томе користећи Закон о одбрани („Службени 
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гласник РС“, бр.116/07, 28/09, 88/09, 100/2011), прописе који су донети на основу њега и Упуство о 
методологији за израду планова одбране. Координацијом са органима Министарства унутрашњих 
послова  који  су  надлежни  за  израду  Националног  Плана  заститеи  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама,  обављају  се  послови  на  спровођењу  превентивних  мера  заштите  и  спасавања  у 
ванредним ситуацијама, изради Процене угрожености и Планова заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама,  План  заштите  и  спасавања  од  пожара,  обавља  послове  противпожарне  заштите, 
организује  обуку  и  проверу  знања  из  области  заштите  од  пожара,  при  томе  користећи  Закон  о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12,), прописе који су донети 
на  основу њега  и  Упуство  о методологији  за  израду  процене  угрожености  и  планова  заштите  и 
спасавања  у  ванредним  ситуацијама,  Закон  о  заштити  од  пожара  („Службени  гласник  РС,“  бр. 
111/09) и прописи који су донети на основу њега. 
 
ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ 
 
У складу са Законом о одбрани, а на захтев надлежне службе Министарства одбране израђени су 
следећи документи: 
 
‐ Преглед привредних друштава, других правних лица и предузетника од значаја за  
  одбрану; 
‐ Процена војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност територије града  
  Лознице, 
‐ Решење о ратној локацији Града Лознице; 
‐ План попуне обвезницима радне обавезе ( за запослене у Градској управи Лозница); 
‐ Решења обвезника радне обавезе; 
‐ План попуне покретних ствари из пописа Градске управе Лозница;  
‐ Картотека покретних ствари из пописа Градске управе Лозница; 
‐ План мера приправности;  
‐ План функционисања цивилне заштите, осматрања, обавештавања; 
‐ План телекомуникационо‐информатичког обезбеђења и заштите (криптозаштите)   информација; 
‐ План организације и функционисања; 
‐ План измештања на ратне локације; 
‐ План мера безбедности и заштите. 
Припрема  и  израда  предлога  докумената  за  остваривање  права  удружења  грађана  на  доделу 
средстава  из  буџета  Града  Лознице  за  пројекте  из  области  одбране,  а  у  складу  са  Законом  о 
удружењима  („Службени  гласник  РС“,  бр.  51/09),  Закона  о  локалној  самоуправи      („Службени 
гласник РС“, бр. 127/07), Статута Града Лознице („Службени глист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13)  
и  Правилника  о  начину  и  поступку  остваривања  права  на  доделу  средстава  из  буџета  Града 
Лознице, а на захтев надлежног органа локалне самоуправе и то: 
 
‐  Одлука  о  покретању  поступка  за  суфинансирање  пројеката  удружења  грађана  у  области 
одбране из буџета Града Лознице; 
‐  Правилнк  о  начину  и  поступку  остваривања  права  на  доделу  средстава  из  буџета  Града 
Лознице; 
‐  Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање 
пројеката удружења грађана из области одбране; 
‐  Јавни  конкурс  за  суфинансирање  програма  и  пројеката  удружења  грађана  из  области 
одбране из буџета Града Лознице; 
‐  Одлуку о избору пројеката удружења грађана који се финансирају из буџета Града Лознице 
за пројекте из области одбране. 
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ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 
 
На основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12,), а на 
захтев надлежне службе Министарства унутрашњих послова донети су следећи документи: 
    ‐ Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лознице; 
    ‐  Решења о именовању и постављењу повереника цивилне  заштите и  заменика повереника  у 
насењеним местима на територији града Лознице; 
    ‐ Одлуку о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града  
  Лознице. 
    ‐  Припреме на формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Лознице 
: прикупљање података о припадницима јединица цивилне заштите од удружења грађана и Центра 
министарства одбране Лозница, и увођење у евиденцију истих. 
    ‐    Припрема  и  израда  предлога  Плана  финансирања  за  2015.  годину  припадника  јединица 
цивилне заштите (опремање и обука истих). 
 
Припреме на реализацији Идејног пројекта система за осматрање, обавештавање и узбуњивање  за 
Град Лозницу. 
 
Доставвљање  тромесечног  извештаја  о  предузетим  активностима  на  оспособљавању  и 
функционисању  Система  за  осматрање,  обавештавање  и  узбуњивање,  надлежној  служби 
Министарства унутрашњих послова. 
 
Достављање тромесечног извештаја о предузетим превентивним мерама на заштити и спасавању 
од  поплава  вода  I  и  IIреда  на  територији  Града  Лознице  надлежној  служби  Министарства 
унутрашњих послова. 
 
Израда Оперативног плана одбране од поплава вода другога реда за територију Града Лознице за 
2014. годину, на основу Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10), а на захтев надлежне 
службе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.  
 
Активности  на  изради  предлога  формирања  Радне  групе  за  израду  Годишњег  програма мера  и 
радова  за  смањење  ризика  од  поплава  на  водотоцима  II  реда  на  територији  града  Лознице  ,  у 
складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10). 
 
Активности  на  изради  Процене  угрожености  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  : 
прикупљање и обрада података, рад са тимовима на изради Процене. У протеклој календарској 
години  одржано  је  више,  радних  састанака  са  руководиоцима  и  члановима  тимова  на  изради 
Процене и представницима Секора за ванредне ситуације. 
 
Достављање  извештаја  о  достигнутом  степену  израђености  Процене  угрожености,  надлежној 
служби Министарства унутрашњих послова. 
 

‐  Стручно усавршавање  у Националном и Регионалном тренинг центру. 
 
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
Пословником о раду Градског штаба за ванредне ситуације Лозница донетог на седници Градског 
штаба 08.08.2011. године, уређен је начин рада Градског штаба. 
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 Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице је своје послове, задатке и друге активности 
извршавао на основу годишњег Плана рада Градског штаба за 2014. годину, а у складу са Законом 
о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,број 111/2009,), Закона о изменама и допунама 
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број: 92/11 и 93/12), Уредбе о саставу и 
начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010). Штаб је извршавао 
и друге послове и задатке по Наређењима и захтевима Окружног и Републичког штаба за ванредне 
ситуације, Владе РС и МУП‐Сектора за ванредне ситуације, посебно за време Ванредне ситуације у 
месецу мају и августу протекле године. 
 
У протеклој календарској години одржано је 2 редовне седнице и 16 ванредних седница Градског 
штаба за ванредне ситуације и реализовани су предвиђени задаци и активности Планом рада штаба 
за 2014. годину.  
  
Вршени  су  административни  и  технички  послови  у  вези  са  сазивањем  и  одржавањем    седница 
Градског  штаба  за  ванредне  ситуације  и  то:  израда  предлога  дневног  реда,  вођење  записника, 
израда закључака, наредби, предлога и препроука. 
 
Главне активности у  Градском штабу  током 2014. години биле су: 
  
На  основу  Закона  о  ванредним  ситуацијама  („Службени  гласник  РС,  бр.  111/09,  92/11,  93/12,), 
Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010) 
и  Пословнику  о  раду  Градског  штаба  за  ванредне  ситуације,  а  на  захтев  надлежне  службе 
Министарства унутрашњих послова израђени  су следећи документи: 
 
    ‐ Оперативни план одбране од поплава вода II реда на територији града Лознице за 2014.годину; 
    ‐ Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2015. годину; 
    ‐  Извештај о раду Градаког штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2014. годину; 
    ‐  Решење  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Градског  штаба  за  ванредне  ситуације  града 
Лознице; 
     ‐ Извештај о реализација задатака на изради Процене угрожености од елементарних непогода и 
других несрећа. 
     ‐ Извештаја о степену израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа; 
     ‐ Достављање података Окружном штабу за ванредне ситуације, по врстама опасности за израду 
Националне процене угрожености. 
     ‐ Извештаја о предузимању превентивних и оперативних мера на заштити од бујичних поплава и 
високог водостаја водотокова; 
     ‐ Извештај о стању спремности и припремама субјеката за зимски период на територији града 
Лознице  (расположива  средства,  механизација  за  чишћење  снега,  планиране  мере,  евентуална 
угроженост становништва и сточног фонда на територији града Лознице);  
     ‐  Извештај  о  стању  спремности  и  припремљености  служби  за  гашење  пожара,  првенствено 
шумских и пожара на отвореном простору; 
  ‐     Извештај  о  снабдевању водом становништва  у  условима:  високих  температура,   дуготрајних 
суша, бактериолошке и хемијски неисправности воде за пиће;   
    ‐  Информисање  и  обавештавање  становништва,  Републичког  и  Окружног  штаба  за  ванредне 
ситуације и других релевантних субјеката о ризицима и опасностима и предузетим мерама; 
    ‐  Извештај  о  реализација  усвојених  Закључка,  Наредби  и  препорука  Републичког  штаба  за 
ванредне ситуације; 
     ‐  Предлога Плана финансирања активности и задатака у ванредним ситуацијама. 
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За време Ванредне ситуавије у месецу мају и августу протелке године: 
 
   ‐ Формиран је Оперативни центар у Градској управи Града Лознице, са непрекидним дежурством 
у трајању од 24 часа дневно (3‐5 извршилаца); 
   ‐ Активности на изради Распореда дежурства, ангажованих лица запослених у Градској управи; 
   ‐ Активности на редовном информисању чланова Градског штаба за ванредне ситуације, о свим 
примљеним  информацијама,  позивима  грађана,  захтевима  односно  пријавама  са  угроженог 
подручја,  а  у циљу  хитног реаговања у  смислу евентуалног  спасавања‐евакуације  становништва, 
имовине грађана на поплављеном подручју;  
  
У  Оперативном  центру  примљено  је  укупно  (мај  и  август),  1326  позива  грађана  са  различитим 
захтевима односно пријавама. 
 
   ‐ Дневни извештаји о раду  Оперативног центра током дежурства; 
   ‐  Информисање  и  обавештавање  становништва,  Републичког  и  Окружног  штаба  за  ванредне 
ситуације и других релевантних субјеката о ризицима и опасностима и предузетим мерама. 
   ‐ Вођење записника ( 16 записника); 
   ‐ Израда закључака, предлога, препорука и наредби; 
   ‐  Сарадња  са  државним  органима,  надлежним  министарствима,  службама  и  хуманитарним 
организацијама; 
   ‐ Друге активности.  
 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
 
У складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09), а у циљу унапређења 
заштите  од  пожара,  спречавања  и  отклањања  опасности  од  пожара  у  објектима  органа  Града 
Лознице  ,  а  на  захтев  надлежне  службе Министарства  унутрашњих  послова  вршени  су  следећи 
послови: 
 
    ‐ спровођење превентивних мера заштитеод пожара утврђене Законом и другим 
       прописима; 
    ‐  утврђен је број и размештај противпожарних апарата и хидрантске опреме; 
    ‐  извршена контрола исправности и сервисирање противпожарних апарата; 
    ‐  извршена контрола исправности хидраната и опреме; 
    ‐  вођење Записника о контроли исправности и сервисирања противпожарних апарата и  
        хидраната, достављање истих надлежној служби МУП‐а; 
    ‐   евиденција обуке запослених из области заштите од пожара; 
    ‐   активности на увођењу стандарда заштите здравља и безбедности на раду OHSAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

 70

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
 
ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 

Ред. 
бр. 

  2013. 
год. 

2014. 
год. 

Однос  2013.  год. и  2014.
год. изражен  у % 

1.  Састављено пуномоћја и изјава  365 382 Више 4,66 % 
2.  Састављено тужби  251 219 Мање 12,75 % 

3. 
Састављено уговора  316 220 Мање 30,38 % 

 
 

4.  Састављено жалби  75 94 Више 25,34 % 
5.  Састав.пригов.и предлога за извршење  117 100 Мање 14,53 % 
6.  Дато усмених правних савета преко  1550 2896 Више 86,84 % 

7. 
Написано других иницијалних аката у 
поступку пред судовима 

 
117 

 
131 Више 11,96 

Укупно   2962  4042 Више 44,82 % 

 
ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ 
 

Ред. 
бр. 

 
2013. год 

2014. 
год. 

Однос 2013. г 
и 2014. г 

изражен  у % 

1.  Примљено, отворено, прегледано, сигнирано 
и распоређено поште 

62 000  75 147  Више 21,20% 

2.  Заведено предмета у рачунару  3 627  3986  Више 9,9% 

3.  Заведено предмета у интерну доставну књигу
   

3 627  3986 
Више 9,9% 

4.  Разведено  решених  предмета  по  интерним 
доставним књигама у рачунару 

2 494  2368 
Мање 5,05% 

5.  Пресигнирано  предмета  у  рачунару  I 
основним евиденцијама 

29  5 
Мање 82,76% 

6.  Франкирано  коверата  I,  нелепљено 
доплатних  маркица,  заведено  у  књигу  за 
пошту 

 Од  тога  препорука  налепљено  на 
сваки коверат 

 
31 410 

 
17 449 

 
33 595 

 
17 312 

Више 6,96% 
 
 
Мање 0,78% 

7.  Распоређено повратница по одељењима 63 000     60011  Мање 4,74%

8.  Распоређено  и  заведено  разних  аката  за 
одељење са препоруком 

       41 408 57 990 
Више 40,04% 

9.  Заведено захтева за дечије додатке  3810  3687  Мање 3,23% 

10.  Распоређено  и  заведено  разних  аката  за 
одељење (часописи) 

 честитке и обичне поште прослеђено 

 
1 477 

 
1449 

Мање 1,9 % 

11.  Издато предмета по реверсу  201  272  Више 35 32 % 

12.  Пронађено предмета по захтеву странака (сви 
пронађени у архиви, затим следи враћање) 

111  130 
Више 17,11 % 
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13.  Заведено рачуна у књигу рачуна  2 703  2331  Мање 13,76% 

14.  Сложено  картица  у  пасивну  картотеку  из 
ранијих година 

10  5 
Мање 50%

15.  Разних коверата и захтева заведено у књигу 
за место 

123  55 
Мање 55,28% 

16.  Свакодневно  вођење  контролника  за 
утрошену  пошту  за  СО  (одељења  и 
Републичке инспекције) 

Да  Да 
 

17.  Сложено,  архивирано  и  на  фасцикли 
означено (предмета) 

4 100  4993 
Више 21,78% 

18.  Провере  о  предаји  одређених  писмена  и 
давање потврда 

870  1178 
Више 35,40%

19.  Вођење архивске књиге  Да  Да   

20.  Вођење књиге о давању и враћању предмета Да   Да   

21.  Укупно  237 819  268 500  Више 12,90 % 

 
СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РЕШАВАЊА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
(ГРАЂАНСКА СТАЊА) 
 

Ред. 
бр. 

 2013. 
год. 

 

2014. 
год. 

 

Однос 2013. г и 2014. г 
изражен  у % 

1. Укупан број примљених предмета 375 446 Више 18,93 % 
2.  Укупан број решених предмета: 

- у року 
- по истеку рока 

 
375 

446 Више 18,93% 

- -  

3. Број нерешених предмета: 
- рок није истекао 
- рок истекао 

 
- 

-  

- -  

4. Од укупног броја решених предмета, 
односно донетих решења, поједина су се 
односила на: 

- промену личног имена 
- накнадни упис у КД 
- накнадни упис у МКР 
- накнади упис у МКУ 
- исправке грешака у МК и КД 
- закључење брака преко пуномоћ. 

 
 
 

50 

 
 
 

60 

 
Више 20% 

- -  
5 1 Мање  80 % 
5 4 Мање 20 % 

309 381 Више 23,30 % 
1 - - 

5. Број поступања по извршним решењима 
Центар за социјални рад 

- -  

6. Број обустављених поступака - -  
7. Број одбачених захтева          2 1 Мање 50 % 
8. Број одбијених захтева 3 2 Мање 33,34 % 
9. Број изјављених жалби на решење - - - 
10.  Остали послови -  - 
11. Укупно      375     446 Више 18,93 % 
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МАТИЧНА СЛУЖБА 
 

Ред
. 

бр. 

   2013. 
год. 

2014.год. 
    

Однос 2013.г и 
2014.г изражен  
у % 
 

1. Упис у:  - МКР 
  - МКВ 
  - МКУ 
                        - КД                                                    

1 431 
309 
777 

 

1280      
        392 

737 

Мање  10,55 % 
Више  26,86 % 
Мање 5,15 % 

2. Обрађено и достављено статистичких листића 
  - ДЕМ – 1 рођених 
  - ДЕМ – 2 умрлих 
  - ДЕМ – 3 венчаних 
  - ДЕМ – 4 преглед уписа 

 
    1431 

777 
309 
12 

 
1280 

        392 
737 
12 

 
Мање  10,55% 
Више 26,86 % 
Мање 5,15 % 
- 

3. Састављено записника о венчању 309 392 Више 26,86% 
4. Састављено записника о признавању очинства и

уписано признање очинства у МКР 
194 176 Мање 9,28 % 

5. Накнадни упис држављанства по основу 
решења 

319 233 Мање 26,96% 

6. Достављено извештаја о склопљеном браку за 
оба брачна друга по месту рoђења 

350        504 Више 44% 

7. Унете забелешке у МКР за оба брачна друга по 
месту закључења брака (Лозница) 

 
320 

 
380 

Више 18,75% 

8. Састављено и суду достављено смртовница 282 271 Мање 3,9 % 
9. Састављено записн.о одређивању имена 

новорођене деце 
1395 1047 Мање24,95% 

10. Унето забелешки о закључењу брака, смрти,  
промене имена и презимена у МКР 

 
5423 

 
4 447 

 
Мање 18% 

11. Унето у МКР  ЈМБГ 1 390 1197 Мање 13,88% 
12. Урађено и достав.извештаја о смрти надлежним 

органима 
5 488 4732 Мање 13,77% 

13. Достављено извештаја ОУП Лозница за 
дупликате МК 
рођених, венчаних, умрлих  

 
5813 

 
4732 

Мање 18,6% 

14. Извршен унос основ.подат.- МКР-МКВ-МКУ-
КД укупно у рачунски центар               

5530     4 009 Мање 27,5% 

15.  Накнадне забелешке у матичним књигама и у 
рачунски центар 

6863 4 304 
 

Мање 37,29% 

16. Корекција по матичним књигама (исправке 
уноса у централни информациони систем) 

950 356 
 

Мање 62,57% 

17. 
 

Достављање  списакова  пунолетних лица, рођ. 
1997.год. по насељеним местима, бирачке 
спискове 

15 26 Више 73,33% 

18. 
 

Резни табеларни прегледи по насељеним 
местима (упоредни по годинама) 

6 10 Више 66,67% 

  Укупно 39 693   31646 Мање 
20,27%%  
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ПОСЛОВИ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ 
 
Ред. 
бр. 

 2013. год. 
 

2014.год. 
 

Однос 2013.г и 
2014. г 
изражен у % 

1. Издато извода из:  - МКР  
    - МКВ  
    - МКУ  

19775 
2024 
1360 

29 623 
1991 
2366 

Више 49,80 % 
Мање  1,63%% 
Више 74 % 

2. Издато иностраних 
извода из:   - МКР  
    - МКВ  
    - МКУ  

 
560 
98 
79 

 
640 
160 
88 

 
Више 14,28 % 
Више 63,26 % 
Више 11,39 % 

3. Издато уверења о држављанству 10 289 10462 
 

Више  1,68 % 

4. Уверења  352 663 Више 88,35 % 
5. Издато извода из МКР ради 

одређив.ЈМБГ 
 1190  

6. Спискови за I разред О.Ш. за 16 школа  За 8 школа  
7. Спискови регрута  За годиш. 

1996     
За годиш. 
1997  

 

8. Остали послови - -  

9. Отпремљено поште путем писама 1081 484 Мање 55,25 % 
 Укупно 38 634    47 667 Више 23 38 % 

 
 

 
БИРАЧКИ СПИСАК 
Ред. 
број 

 2013. год. 2014.год. 
 

Однос 2013.г и 
2014.г изражен  у % 

1. Донето решења о упису и брисању 
из бирачког списка (укупно) 

5025 6713 Више 33,6% 

2. Извршено провера,промена и 
исправки 

1370+253
88 

20 236  
Мање 24,37% 

Ред. 
бр. 

 2013. год. 
 

   2014.год. 
 

Однос 2013.г и 
2014.г 
изражен  у % 

1. Издато нових радних књижица 1389 1254 Мање 9,72 % 
2. Уписано школ.спреме у радне књижице 1499 832 Мање 44,5 % 
3. Промена презиме. у радним књижицама 1108         512 Мање 53,79% 
4. Примљено захтева физич.и правн.лица  22436     31424 Више 40,06 % 
5. Овера преписа и изјава уписано у књигу ов. 18653    17094 Мање 8,36 % 
6. Обрађено и издато уверења за студентски дом 339        355 Више 4,72 % 
7. Издато уверења о издржав.члан.пород. 

лицима на приврем.раду у иностранству 
36 39 

 
Више 8,34 % 

8. Исправке у радним књижицама 125 132 Више 5,6 % 
9. Обрађено и издато уверења за ученички дом 192 164 Мање 14,58 % 

10. Број оверених копија и потписа 33326     23544 Мање 29,35 % 

 Укупно    79 103   75 350 Мање 4,75 % 
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3. Прослеђено поште 2838 2905 Више 2,36% 
4. Уложено повратница 4464 3519 Мање 21,17% 
5. Потврде на захтев странке 378+ 

збирне 
потврдe  

5340 -       
збирне 

потврде 

Више  

 Укупно          
39463 

   38713 
+1420(ПБС)
-40133 

Више 1,7 % 

 
Од укупног броја донетих решења, поједина се односила на : 
 
Ред. 
број 

  2013. 
год 

2014. 
год 
     

Однос 2013.г и 
2014.г 
изражен  у % 

1.   ПУНОЛЕТНА ЛИЦА  785  

2.   ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА    1169   

3.   ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО Р СРБИЈЕ    /   

4.   ВРАЋАЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ            /   

5.   УПИС НА ОСНОВУ БОРАВИШТА 
ИНТ.РАС.ЛИЦА 

/  

6.   ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА    851   

7.   ПРОМЕНА АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА    1432   

8.   ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ    /   

9.   ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА У 
ИНОСТРАНСТВУ 

  /   

10.   ПРОМЕНА АДРЕСЕ БОРАВИШТА 
ИНТ.РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА 

  1   

11.   БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОТПУСТА ИЗ 
ДРЖАВЉАНСТВА 

15  

12.   БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ДУПЛОГ УПИСА    18   

13.   БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОДЈАВЕ 
ПРЕБИВАЛИШТА 

  659   

14.   БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА 
ПОСЛ.СПОСОБНОСТИ 

  5   

15.   БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ СМРТИ 993  

16.   БРИСАЊЕ ПО ОСНОВУ ОДЈАВЕ 
ИНТ.РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА 

  /   

17.   УПИС ЗА ГЛАСАЊЕПО МЕСТУ БОРАВИШТА 
У ЗЕМЉИ 

        7  

18.   УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ ПО МЕСТУ БОРАВИШТА 
У ИНОСТРАНСТВУ 

  69   

19.   ПРОМЕНА ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ 
БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ 

  /   

20.   ПРОМЕНА ГАСАЊА ПО МЕСТУ БОРАВИШТА 
У ИНОСТРАНСТВУ 

  /   

21.   БРИСАЊЕ ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ БОРАВКА У 
ЗЕМЉИ 

  /   
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22.   БРИСАЊЕ ГЛАСАЊА ПО МЕСТУ БОРАВКА У 
ИНОСТРАНСТВУ 

  /   

23.   ПОТВРДА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК    13   

24.   ПОТВРДА О ГЛАСАЧКОМ ПРАВУ    30   

25.   ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ    42   

26.   ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ    /   

27.   УПИС ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМ    /   

28.   БРИСАЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМУ    /   

 
ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК 
 
Ред.
број 
 

  2013. 
год. 

2014. 
год. 

Повећање/смањење 
обима посла у 2013.г. у 
односу на 2014. г. 

1.  Укупно уписано лица у ПОСЕБАН 
БИРАЧКИ СПИСАК  
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

  572  Одржани избори за 
Националне савете 
националних мањина 

2.  Донето решења о упису и брисању 
(Укупно) 

52  

3.  Извршено провера,промена и 
исправки 

  692   

4.  Прослеђено поште  52  

5.  Уложено повратница  52  

 
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
 

Ред. 
бр. 

  2013. 
год. 

 

2014. 
год. 

 

Однос 2013. г 
и 2014. г 
изражен  у % 

1.  Овера потписа, рукописа и преписа  15 129  12 026  Мање 20,51% 

2.  Упис у матичну књигу:   ‐ рођених             
                                    ‐ венчани 
                                    ‐ умрлих 

548 
320 
454 

Укупно 
1 322 

369 
340 
447 

Укупно 
1156 

Maње 32,66 %
Више 6,25% 
Мање 1,54% 
Више 12,56% 

3.  Достављено извештаја о: ‐ рођењу
                               ‐ венчању             
                               ‐ смрти   

547
599 
2 408 
Укупно  
3 554

466 
955 
2 519 
Укупно 
3 940 

Мање 14,81%
Више 59,43% 
Више 4,61% 
 
Више 10,86%

4.  Састављено запис.о признању очинства 66 80 Више 21,21%

5.  Састављање записника о венчању  257  270  Више 5,06% 

  6.  Састављање записника о смрти  450  447  Мање 0,67% 

7.  Уношење  промена  у  матичне  књиге  и 
кд 

4 478  5 366  Више 19,83% 

8.  Издавање потврда о животу 1 617 1 535  Мање 5,07%

9.  Издавање уверења о држављанству 5 011 7 153  Више 42,75%



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

 76

10.  Издавање уверења по ЗУП‐у: ‐ члан 161
                                                                  
                                                        ‐ члан 162

618 
 

892  Више 44,34% 

11.  Састављање смртовнице и достав.суду 447 526  Више 17,67%

12.  Састављање  записн.о  одређ.имена 
новорођен. детету 

280 325  Више 16,07%

13.  Издавање аутобуских карата  45 409  54 614  Више 20,27% 

14.  Издато извода из:                 ‐ МКР 
                                      ‐ МКВ 

                                                   ‐ МКУ 

6 184 
3 141  
1 737 
Укупно  
11 062 

 

7 758 
2 683 
1 737 
Укупно 
12 178 

Више 25,45% 
Мање 14,58% 
Исто 
 
Више 10,09% 

15.  Издавање извода намењених употреби 
у иностранству 

 
457 

398  Мање 12,91% 

16.  Провера  података  из  бирачких 
спискова са стањем у МК 

3 176 
 

4 169  Више 31,26% 

17.  Унето  података  из  матичних  књига  у 
централни регистар 

49 085  21 246  Мање  56,72%

18.  Достављање  статистичких  листића 
ДЕМ. 1,2,3 и збирни 

1 481  1 405  Мање 5,13% 

19.  Достављање дупликата МК и извештаја 
за дупликате МК ПС Лозница 

2 682 2 984  Више 11,26%

20.  Пријем и отпремање поште  5 464   6 946  Више 27,12% 

  Укупно  152 045  137 656  Мање 9,46% 

 
 
 
ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Одсек за  Месне заједнице, као унутрашња организациона јединица Одељења за општу управу, у 
извештајном периоду поступало  је  у  складу  са  Законом о буџетском  систему,  Законом о  јавним 
набавкама,  Законом  о  локалној  самоуправи,  Статутом  Града  Лозница  и  Одлуком  о  месним 
заједницама. 
Поред редовне делатности, административног сервисирања рада Месних заједница, Одсек је имао 
и низ других активности као што су: израда и усвајање завршних рачуна за 2013.годину, извештаја 
о  раду Месних  заједница  за  прошлу  годину,  унос  података  у  РИНО  систем,  пружање  стручне  и 
правне помоћи Саветима месних заједница око израде финансијских планова и планова набавке, 
месечних квота, израда кварталног извештаја, израда документације  за   реализацију одобрених 
средстава за месне зајееднице, слање података за МК Лешница у регистар запослених за 2014.год., 
активности за потребе државне ревизије, издавање карата за превоз лица старијих од 65 година, 
финансијски планови, планови јавних набавки и квоте , квартални извештај , израда документације 
за  реализацију  одобрених  средстава,  слање  података  за  месну  заједницу  Лешница  у  регистар 
запослених за 2014.годину , рад за потребе Државне ревизије издавање карата  за превоз лицима 
старијим од 65 година . 
Завршни рачуни су предати у законском року Управи за Трезор. 
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             Градска управа као директни корисник је у периоду од 01.01. ‐ 31.12.2014. године вршила 
искључиво трансферна плаћања за своје индиректне кориснике Месне заједнице и то у укупном 
износу од  29.420.384,13 динара. 
            Од  укупно  56  месних  заједница    за  поменути  период    у  2014.год..години  вршена  су 
трансферна плаћања за 51 месну заједницу. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 
У Одељењу за привреду активности и послови из надлежности Одељења се реализују на следећим радним 
местима: начелник Одељења за привреду; шеф Одсека за  привреду и развој партнерства јавног и приватног 
сектора; технички секретар Одељења за привреду; послови за развој партнерства јавног и приватног сектора 
и контролу јавних предузећа; послови привреде и развојног планирања; послови статистике и кретања цена; 
послови  за  приватно  предузетништво;  нормативно‐правни  и  управни  послови;  послови  за  саобраћај  и 
комуналне делатности; администратор за приватно предузетништво; послови шумарства водопривреде и 
аграра; послови за унапређење агроиндустријских капацитета; послови за рурални развој; администратор за 
уређење пољопривредног земљишта и дактилограф. 
 
У области привреде и контроле јавних предузећа, у извештајном периоду, обављане су активности у оквиру, 
али и изван, описа послова радног места. Од редовних активности издвајају се: 
 

- израда Информације о пословању јавних предузећа, установа и организација града Лознице за 2013. 
годину и као и информација о пословању јавних предузећа, установа и организација града Лознице за 
периоде  јануар‐март  2014.,  јануар‐јун  2014.  и  јануар‐септембар  2014.  године  (све  информације  о 
пословаљу је усвојило Градско веће), 

- анализа и контрола предлога програма коришћења буџетске помоћи локалних  јавних предузећа за 
2014. годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа, на давање сагласности, 

- контрола исплата зарада у јавним предузећима, кроз контролу и оверу образаца ЗИП и ППОД, а потом 
и ЗИП‐1, 

- провера  и  усклађивање  месечних  образаца  за  свако  јавно  предузеће  ‐  Образац  1.  ‐Извештај  о 
планираним  и  исплаћеним  зарадама  и  Образац  2.  ‐  Извештај  о  кретању  броја  запослених  ‐  и 
достављање истих Министарству финансија и Министарству привреде ‐ преко Управе за трезор, 

- прикупљање, провера и достављање у надлежно министарство редовних  тромесечних извештаја  о 
реализацији програма пословања јавних предузећа за       4. квартал 2013. године, као и за 1, 2. и 3. 
квартал 2014. године, 

- учествовање у припреми предлога измена и допуна оснивачких аката јавних предузећа, 
- припремање мишљења по захтевима јавних предузећа за текуће и капиталне субвенције ‐ у складу са 
Упутством о раду трезора ‐ и достављање мишљења Одељењу за финансије и друштвене делатности 
и Градском већу, 

- анализа  и  контрола  предлога  годишњих  програма  пословања  локалних  јавних  предузећа  за  2015. 
годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа, ради давања сагласности, а, након 
тога,  и  достављање  донетих  годишњих  програма  пословања  надлежном  министарставу  у  Влади 
Републике Србије, 

- анализа и контрола предлога програма коришћења буџетске помоћи локалних  јавних предузећа за 
2015. годину и упућивање истих Скупштини града, преко Градског већа, на давање сагласности, 

- израда  бројних  стручних  мишљења,  анализа,  информација  и  других  докумената  о  различитим 
аспектима  пословања  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  Скупштина  града  Лознице  и  интензивна 
комуникација са свим релевантним чиниоцима (Министарство привреде ‐ Сектор за контролу и надзор 
јавних предузећа, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Управа за трезор ‐ филијала 
Лозница и др.) 

 
Поред редовних активности, значајно ангажовање је остварено и у раду неколико комисија и стручних тела:  
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 Стручни  тим  за  спровођење  поступка  реализације  пројекта  ЈПП  са  елементима  концесије  за 
поверавање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања 
комуналне  делатности  линијског  превоза  путника  у  градско‐приградском  саобраћају  на  територији 
града Лознице, 

 Стручни  тимови  за  израду  Процене  угрожености  и  Планова  заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама у оквиру Штаба за ванредне ситуације града Лознице ‐  Тим 1 ‐ Положај и карактеристике 
територије, 

 Комисија  за  пријем  и  расподелу  хуманитарне  помоћи  (помоћ  у  роби)  угроженим  домаћинствима 
(мајске поплаве) ‐ техничка лица, 

 Комисија за усклађивање зарада запослених у јавним предузећима града Лознице; 

 Комисија за спровођење поступка јавног конкурса у области развоја предузетништва у 2014. години, 

 Регулаторно тело у проширеном саставу, 
 Радна група за анализу организације и функционисања зоохигијенске службе, 

 Радна група за израду предлога мера за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру, 

 Радна група за проверу усаглашености правилника о раду јавних предузећа са Законом о раду, 
 Комисија  за  израду  предлога  одлука  ‐  усклађивање  локалних  прописа  са  Законом  о  комуналним 
делатностима, 

 Комисија за процену штете од поплава и клизишта код привредних субјеката у августу 2014. године, 
 рад са донаторском агенцијом IDC у пружању података o малим привредним субјектима, 

 Комисија за попис нефинансијске имовине. 
 

  Обављање  редовних  и  других  професионалних  обавеза  у  првoм  полугодишту  2014.  године 
резултовало је израдом бројних докумената, од којих су поједини сачињени самостално, док је   у изради 
осталих узето значајно учешће. Најзначајнији од поменутих докумената су: 

 Предлог мера за спречавање одлива становништва из Горњег Јадра, 

 Извештај  о  обављању  комуналних  делатности  у  2013.  години  (достављен  Министарству 
грађевинарства и урбанизма ‐ Одсек републичке комуналне инспекције), 

 нацрт Уговора о поверавању обављања комуналне делатности зоохигијене, 

 нацрти одлука о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних предузећа о расподели 
добити за 2013. годину, 

 нацрт  Извештаја  о  раду  Комисије  за  пријем  и  расподелу  хуманитарне  помоћи  угроженим 
домаћинствима, 

 Смернице за израду програма пословања јавних предузећа за 2014. годину, 

 спискови екстерних докумената и екстерне комуникације потребних за поступак ISO‐стандардизације 
и други. 

 
  Остале  активности  које  су  обављане  током 2014.  године,  а  које  је  неопходно навести,  су  активно 
учешће  у  прикупљању,  обради  и  достављању  података  Државној  ревизорској  институцији,  као  и 
учествовање у припреми и спровођењу мера у складу са примедбама Државне ревизорске институције.  
 

 
На пословима статистике и кретања цена, као најзначајније, издвајају се активности: 

- контрола цена комуналних производа и услуга , као и промене тих цена, 
- обавештавање релевантних субјеката и достављање ценовника комуналних производа и услуга, 
- израда  мишљења  и  предлога  решења  по  захтевима  јавних  предузећа  за  промену  важећих  цена 
комуналних производа и услуга, 

- континуирано  праћење  статистичких  података  које  објављује  Републички  завод  за  статистику  и 
обавештавање заинтересованих страна, 

- учествовање и изради Ревидиране Стратегије локалног одрживог развоја града Лознице, 
- одржавање редовне комуникације  са Републичким заводом за  статистику – Одељење статистике  у 
Шапцу. 
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У области приватног предузетништва урађено је следеће: 

 извршена је обрада  292 захтева за упис радњи у регистар, 471 захтева о промени у вези са радњом, 
285   захтева за брисање радњи из регистра, 9 захтева за добијање извода из регистра, 8 захтева за 
издавање потврде о предузетнику, 13  захтева за издавање дупликата решења од стране  Агенције,                 

 издато је 48 уверења о вођењу занатских радњи, 12 уверења о вођењу угоститељских, 30 уверења о 
вођењу аутопревозничких и 30 уверења о вођењу трговинских радњи,   

 донето је 5 решења о давању сагласности за продужење радног времена  угоститељских објеката, 

 донето је 19 решења о категоризацији објеката  за смештај туриста у домаћој  радиности,    

 сачињен је извештај о  смештајним капацитетима у домаћој радиности и  броју лица која  издају собе 
туристима, броју лежаја и категорији истих; извештај је достављен Републичком заводу за статистику, 

 урађени су квартални извештаји о броју лица  која  издају куће, апратмане и собе, броју   категорисаних   
лежајева  у  домаћој  радиности  и  укупно  уплаћеној  боравишној    такси;  извештаји  су  достављени 
Министрству трговине, туризма и телекомуникација, 

 Агенцији за привредне регистре су редовно достављани дневна              спецификација примљених и 
обрађених    захтева  и месечне  збирне  спецификације  и  фактуре  укупно  обрачунатих  и  наплаћених 
надокнада на име такси. 

 
У оквиру нормативно‐правних и управних послова, најзначајније активности биле су: 

 израда Нацрта Одлуке о радном времену у обаласти угоститељства, трговине и занатства, 

 учествовање у раду Комисије за утврђивање оправданости накнаде штете од уједа паса, 

 учествовање у раду Комисије за попис непокретне  имовине града Лознице,  

 учешће у обрачуну накнаде штете настале услед елементарне непогоде – поплава у мају 2014. године, 

 израда решења за оштећена домаћинства услед елементарне непогоде – поплава у мају 2014. године, 

 израда дописа, информација, мишљења и др. 
 

  У области саобраћаја издато је 88 решења и то:  
 

 66 решења o издавању ауто‐такси дозвола и такси таблица за обављање делатности ауто‐такси 
превоза на територији града Лознице, као и о уношењу промена података у исте; 

 9 решења из области техничког регулисања саобраћаја;  

 1 решење о изузимању од забране заустављања и паркирања возила – одређивање простора за 
утовар/истовар робе (простора за снадбевање); 

 12  решења  за  регистрацију  и  оверу  редова  вожње  за  линије  у  градско‐приградском  превозу 
путника на територији града Лозница за Пакете ''Ц'' линија. 

 
Од осталих активности у области саобраћаја, спроведене су следеће: 

 издата су 3 одобрења за улазак возила станара, возила за снадбевање привредних субјеката, возила 
којима се врши снабдевање градилишта и др, у пешачку зону (улицу Јована Цвијића) у Лозници. 

 урађен је Предлог Програма организовања ауто‐такси превоза на територији града Лозница за 2015. 
годину, који је усвојило Градско веће,  

 извршена је редовна овера регистрованих редова вожње СП ''Ласта'' АД Београд за ''Пакет А'' и ''Пакет 
Б'' линија у градско–приградском превозу путника на територији града Лознице, 

 започета  је  израда  Нацрт  Одлуке  о  утврђивању  мреже  општинских  путева  на  територији  града 
Лозница, 

 започета  је израда Нацрт Одлуке о утврђивању праваца државних путева  I и  II реда кроз насељена 
места (насеља) на територији града Лознице, 

 започета је израда Нацрт Одлуке о  изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања 
ауто‐такси превоза  на територији  града Лозница, 

 започета  је  израда  Нацрта  Одлуке  о  измени  постојећег  режима  саобраћаја  (одлука  која  регулише 
функционисање пешачке зоне у улици Јована Цвијића у Лозници), 
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 припремљен је Нацрт Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лозница, који 
је  упућен  надлежним  одељењима  Градске  управе,  јавним  предузећима,  институцијама  и  сл,  на 
разматрање, али и на давање одговарајућих мишљења и сугестија, 

 давање Сагласности бр. 218/2014‐06 од 28. 04. 2014. године ‐ у вези са  Решењем бр. 145/2013‐06 од 
19.  03.  2013.  године  којим  је  утврђен  режим  саобраћаја  на  општинским  путевима  и  улицама  у 
насељима  на  територији  ширег  градског  подручја  Лознице,  у  складу  са  Катастром  саобраћајне 
сигнализације,  на  основу  кога  је  урађен  саобраћајни  пројекат  –  главни  пројекат  саобраћајне 
сигнализације и опреме на територији града Лознице,  

 Градско веће Града Лознице је решењем број 06‐2‐17/12‐II од 10.02.2012.године именовало Стручни 
тим  за  спровођење  поступка  реализације  пројекта  јавно–приватног  партнерства  са  елементима 
концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања 
обављања  комуналне  делатности  линијског  превоза  путника  у  градско‐приградском  саобраћају  на 
територији града Лознице, 

 послови  у  вези  са  расписивањем  новог  Јавног  позива  за  прикупљање  понуда  за    концесију  – 
поверавање  обављања  комуналне  делатности    линијског  превоза  путника  у  градско‐приградском 
саобраћају на пакету Ц линија на територији града Лознице – отворени поступак – концесија К3/2014, 

 урађен је Предлог Одлуке о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К3/2014, 

 учествовање  у  раду  Савета  за  безбедност  саобраћаја  на  територији  града  Лознице  и  припреми 
Предлога Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Лознице у 2015. години, који је усвојило Градско веће, као и у другим 
активностима Савета, 

 ажуриран је документ Предлог решења за одвијање транзитног саобраћаја за правац Ваљево – Шабац 
–  Мали  Зворник  на  територији  града  Лозница  уз  преглед  потребне  путоказне  саобраћајне 
сигнализације на важнијим раскрсницама, 

 изради предлога, мишљења, прегледа, обавештења, извештаја и сл. из области саобраћаја. 
 
* 

У области пољопривреде, вођени су управни поступци: 

 доношење решења о промени намене пољопривредног земљишта ‐ току  2014. године примљено је  
укупно 11  захтева од којих су сви  решени у року, 

 водни  услови,  водна  сагласност,  водна  дозвола  –на  основу  одредаба  Закона  о  водама  доносе  се 
решења  о  издавању  водних  аката  (водних  услова,  водне  сагласности,  водних  дозвола‐потврда  и 
водних налога), а по претходно добијеном мишљењу ЈВП ''Србија воде'': 

1) водни  услови  издају  се  у  поступку  припреме  техничке  документације  за  изградњу  нових  и 
реконструкцију  постојећих  објеката  и  извођење  других  радова  који  могу  трајно,  повремено  или 
привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, као и 
за израду планских докумената за уређење простора и газдовање шумом, 

2) водном    сагласношћу утврђује  се да  је  техничка документација  за објекте   и радове као и планска 
документа за уређење простора и газдовање шумама урађена у складу са издатим водним условима, 

3) водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода, начин, услови и обим испуштања 
отпадних вода, складиштење и испуштање хазардних и других супстанци које могу загадити воду, као 
и  услови за друге радове којима  се  утиче на водни режим,  у  току 2014  год. примљено  је  укупно 6 
захтева који су решени у року, чему су претходили изласци на терен ради утврђивања чињеничног 
стања. 

 
Од осталих активности у области пољопривреде издвајају се: 

 одржана је јавна расправа у поступку издавања водних услова , 

 издавање  уверења  о  бављењу  пољопривредном  производњом  (ради  регулисања  увоза  
пољопривредних  машина,  продаје  пољопривредних  производа  и  остваривања  других  права 
пољопривредних произвођача) ‐ у току 2014. године издато је  12  уверења, 

 издавање потврда о умањеном приносу пољопривредника услед суше у 2003. години ‐ у току  2014. 
године издато је 36 потврда, 
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 Комисија за утврђивање и процену штете настале услед елементарних непогода је примила 78 захтева 
за процену штете које се односе на   штете настале од пожара  и др, као  и   преко 6650    захтева за 
процену  штете  настале  услед  поплава  у  мају,  августу  и  септембру  2014.  године  ‐  по  поднетим 
захтевима,  Комисија    је  на  терену  утврдила  и  проценила  насталу  штету,  сачинила  записнике  и 
комплетирала предмете за сваки захтев и припремила решења за новчану помоћ, 

 захтеви  за  надокнаду  штете  настале  уједом  паса  луталица    подносе  се  заједно  са  лекарским 
извештајем и у 2014. години поднето је 186  захтева,    

 захтеви за надокнаду штете настале на домаћим животињама  услед напада паса луталица подносе се 
заједно  са  извештајем  ветеринара,  а  по  поднетим  захтевима  Комисија  за  елементарне  непогоде 
излази на лице места и сачињава записнике ‐ у току  2014. године  поднето је 52   захтева, 

 за  Градско  веће  ураћено  је  10  месечних    и  1  годишњи  извештај    о  раду  Комисије  за  утврђивање 
основаности  поднетих  захтева  за  накнаду  штете  услед  напада  паса  луталица  и  10  извештаја  о 
склопљеним поравнањима са оштећеним лицима, 

 утврђено  је  да  је  у    прихватилишту    за    псе  луталице  збринуто  и  медицински  обрађено  540  паса 
луталица, удомљено 260 паса, стерилисано 71, угинуло 90 паса,                                                                                     

 извршена је обука стрелаца за противградну заштиту, 

 за  Градско  веће  урађен  је  предлог  Решења  за  исплату  накнаде  за  изгубљен  принос  на  заузетом 
земљишту  услед  регулације  река;  на  основу  донетог  Решења  урађена  су  појединачна  решења  и 
споразуми за изгубљен принос за 97 оштећених власника земљишта и  извршена је  исплата у износу 
од 325.433,00 дин, 

 извршена  је  систематска дератизација на подручју  града Лозница,  којом  су обухваћене  све   месне 
заједнице  (вредност  радова  2.893.302,40  дин.);  Одељење  за  привреду  је  било  укључено  у  одабир 
најповољнијег извођача радова и пратило је целокупну акцију  систематске дератизације, 

 извршена  је  дезинсекција‐прскање  комараца    и  третирање  ларви  комараца    (вредност  радова 
4.799.000,00 дин.) за које  је Одељење за привреду извршило све припремне радове, благовремено 
обавештавало грађане у току акција и извршило контролу радова након изведених акција, 

 послови јавног оглашавања и давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

 послови у вези са израдом ''Годишњег програма заштите,унапређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Лознице за 2014. годину'', 

 послови  у  вези  са  израдом  ''Програма  мера  подршке  спровођењу  пољопривредне  политике  и 
политике  руралног  развоја  града Лознице  за  2014.  годину'',  као  и  послови  у  вези  са  реализацијом 
појединих подстицаја из наведеног програма, 

 послови везани за учешће у раду Комисије за атарске путеве ‐ прикупљање пројектне документације 
и теренски обилазак села у којима је планирана ревитализација атарских путева, 

 послови у Комисији фонда за развој  града Лознице  ‐ послови су везани  за реализацију и  контролу 
средстава  додељених  од  Фонда  за  развој  града,  тј.  да  ли  су  средства  искоришћена  у  складу  са 
наведеним у конкурсној документацији, 

 свакодневни контакти са ФАО организацијом и ИДЦ организацијом у вези са донацијама од ЕУ  и ФАО 
организације, 

 свакодневни  контакти  са  председницима  савета  месних  заједница  као  и  са  пољопривредницима 
појединачно у вези са добијањем донације пољопривредника који испуњавају услове донатора, 

 пријем и расподеле хуманитарне помоћи пољопривредницима, 

 послови у вези са израдом ''Годишњег програма мера за смањење ризика од поплава на водама другог 
реда'', 

 пружање  стручне  помоћи  пољопривредницима  приликом  регистрације  газдинства,  грађани  и 
пољопривредници  су  редовно  путем  медија  и  лично  у  просторијама  Одељења  за  привреду 
обавештавани су о могућностима остваривања права на субвенције, премије, подстицајна средства и 
др. које су предвиђене прописима. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Подаци о јавним набавкама за 2014. годину приказани су у секцији Подаци о јавним набавкама, 
страна 76. 
 
 
ОДСЕК ЗА ДЕЧЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 

У табели дат је упоредни преглед броја донетих решења за различита права у  2013. и 2014. 
години : 

ПРАВО  2013.        2014. НАПОМЕНА

право  на  рефундацију  накнаде  за 
време  породиљског  одсуства  и 
одсуства са рада ради неге детета 

474 524 доношење  решења,  овера  НЗ‐1 
образаца  (образац  обрачунатих 
накнада  зарада  и  исплата 
накнада), достављање захтева за 
требовање средстава за поднете 
захтеве  у  предходном  месецу, 
реализација  исплате  и 
достављање  извештаја  о 
извршеној исплати 

право на родитељски додатак     668  726       пријем  захтева,слање 
замолнице  за  изјаву  Центру  за 
социјални  рад,  доношење 
решења  и  слање  базе  донетих 
решења  Министарству  ради 
исплате 
 

право на дечији додатак  највећи 
број 

корисника 
у августу 
3.671 

највећи 
број 

корисника 
у јуну 
3.698 

пријем  захтева,доношење 
решења,  достављање  решења 
странкама и слање базе донетих 
решења  Министарству  ради 
исплате  
 

право  на  једнократну  новчану 
помоћ за прворођено, другорођено, 
трећерођено,  четврторођено  и 
свако наредно рођено дете 

690  732      пријем  захтева,доношење 
решења,  достављање  решења 
странкама  и  достављање 
решења  Одсеку  за  буџету  ради 
преноса средстава 

право  на  новчану  помоћ 
незапосленој породиљи 

415  415  пријем  захтева,доношење 
решења,  достављање  решења 
странкама  и  достављање 
решења  Одсеку  за  буџет  ради 
преноса средстава 
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право  на  новчану  помоћ  брачним 
паровима  приликом  склапања 
брака 

28  414  пријем  захтева,доношење 
решења,  достављање  решења 
странкама  и  достављање 
решења  Одсеку  за  буџет  ради 
преноса средстава 
 

право на новчану помоћ породици 
са троје деце 

6  89  пријем  захтева,доношење 
решења,  достављање  решења 
странкама  и  достављање 
решења  Одсеку  за  буџет  ради 
преноса средстава 
 

 

Право на родитељски додатак у 2013.години остварила  је 668 корисница за 675 деце, а у  
2014. години  717 корисница за 726 деце (9 пари близанаца ) и то:  

  2013. 2014. 

за прво дете  290 358 

за друго дете   254 246 

за треће дете   91   89 

за четврто дете   21   15 

за близанце       10 х 2         20         9 х 2         18 

укупно деце  679  726 

 
Током 2014. године највећи број корисника права био 3 698, односно 6 639 деце у месецу 

јуну, а најмањи број корисника 3 429 односно 6 140 дете у месецу  децембру 2014. године. 
Новоподнетих захтева за признавање права нa дечији додатак у 2014. години било је 291, 

што је мање за 6 од броја поднетих захтева у  2013. години када је број нових захтева био 297. 
Поступајући  по  захтевима  Основног  суда  у  Лозници  издато  је  18  потврда,  а  по  захтеву 

странака 45 потврда о подацима из службене евиденције.  
Да  би  се  остварило  право  на  дечији  додатак  приход  по  члану  домаћинства  није могао  прећи  у 
јануару 2014. године 7.900,77 динара а за самохране родитеље 9.480,77 динара, а у децембру 2014. 
годинe износ од 8.075,30 динара односно 9.690,36 динара за самохране родитеље. За кориснике 
који имају само приход по основу бављења пољопривредном делатношћу цензус за остваривање 
права је 5,49 динара , односно за самохране родитеље 6,58 динара, а који имају и друге приходе 
цензус за остваривање права по основу катастарског прихода  је 2,35 динара , односно за самохране 
родитеље 2,82 динара. 

У извештајном периоду на решења о признавању праву на дечији додатак изјављене су 3 
жалбе. 

На седници Скупштине Града одржаној 16. новембра 2011.године  опредељени су следећи 
новчани износи за подстицај рађања: 

‐ за прворођено дете                 15.000 динара 
‐ за другорођено дете                       20.000 динара 
‐ за трећерођено и свако наредно рођено дете             30.000 динара  
‐ за близанце                   40.000 динара  
‐ за тројке                   50.000 динара                                         
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До 31.12.2014. године за остваривање овог права поднети су  захтеви за 732 деце што је у 
односу на 2013.годину више за 36 деце, и то: 

за рођено дете  2013. 2014. 

за прво дете  290 358 

за друго дете  254 246 

за треће дете   91 89 

за четврто дете   21 15 

за пето дете  10 3 

за шесто дете     3  1 

за седмо дете     3  2 

за близанце       10 x 2         20        9 х 2        18 

за тројке         1 х 3           3   

         укупно  696                      732 

 
Борачко‐инвалидска заштита 
 
        Градска управа , односно овај Одсек решава у првом степену о правима из Закона о основним 
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ,Закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и чланова њихових породица ,Закона о правима цивилних инвалида рата и Уредбе 
о  материјалном  обезбеђењу  и  другим  правима  бораца,ратних  војних  инвалида  и  цивилних 
инвалида рата из оружаних акција после 17. августа 1990. године, осим о праву на изузетно новчано 
примање. 
У  складу  са  важећим  законским прописима овај Одсек обавља  као поверене послове  у  области 
борачко ‐ инвалидске заштите вођење поступка и признавање утврђених права. 
У табели дат  је упоредни преглед броја донетих решења у вршењу поверених послова у 2013. и 
2014. години: 
врста решења                           2013.     2014.                    напомена 

‐ правo на личну                10             9         по службеној дужности 
  инвалиднину 
‐ престанак правa на личну   2             4                  по захтеву странака 
  инвалиднину 
‐ не признавање права на    1            2                   по захтеву странака 
 личну   инвалиднину 
‐ право на  месечно      61            60          по службеној дужности 
  новчано примање                          
‐ престанак права на     9     12          по службеној дужности 
  месечно новчано примање 
‐ признавање права на    1              2               по захтеву странака 
породичну инвалиднину                                                 

‐ престанак права на     7              3          по службеној дужности 
  породичну инвалиднину                                                  по захтеву странака 
‐ признавање права на    7              6               по захтеву странака 
  погребне трошкове 
‐ помоћ у случају смрти    9               4               по захтеву странака 
 
УКУПНО                           107           101 
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          На донета решења уложене су две жалбе које су одбијене од стране другостепеног органа 
као неосноване и потврђена су решења овог  Одсека.  
Пријава  и  одјава  на  здравствено  осигурање  попуњено  је  укупно  8,  издато  9  налога  за  израду 
ортопедских помагала, 29 уложака за повлашћену вожњу и 36 уверења из службене евиденције по 
разним захтевима странака. 

Од    Националне  службе  за  запошљавање  ‐  Одсека  за  посредовање  при  запошљавању  и 
планирању каријере Лозница прибављено је 196 уверења, од Републичког фонда ПИО запослених 
118,  од  Агенције  за  привредне  регистре  68,  од  Пореске  управе  Лозница  118,  затим  136  копија 
картона за незапослене и 68 копија радних књижица, као и 5 уверења о школовању по службеној 
дужности. 
 
Одсек за друштвене делатности и омладину 
 

Основно образовање 

     У циљу остваривања Законом утврђених права, односно потреба грађана од општег интереса у 
области основног образовања, обезбеђују се средства у буџету Града, која се односе на стручно 
усавршавање  запослених,  јубиларне награде и  помоћ  запосленима у  случају  болести или  смрти 
члана породице, превоз ученика, превоз, смештај и исхрана ученика са сметњама у развоју, превоз 
и смештај ученика на републичка такмичења, превоз запослених , текуће и капитално одржавање, 
опремање и друге издатке осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.  

  Из буџета Грфада за 2014. годину извршени су трансфери устновама за основно 
образовање у износу од 136.801.470 динара. 
 
Средње образовање 
 
     У циљу остваривања Законом утврђених права, односно потреба грађана од општег интереса у 
области средњег образовања, обезбеђују се средства у буџету Града, која се односе на плаћање 
расхода  за  стручно  усавршавање  запослених,  превоз  запослених,  превоз  и  смештај  ученика  на 
републичка такмичења, текуће и капитално одржавање зграда и објеката, опремање школа и друге 
текуће издатке осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.  
 
  Средњим школама на територији Града, за плаћање текућих расхода пренета су средства у износу 
од 40.531.680 динара, и то: 
 

  извршено 
2013. 

план             извршено 
2014.                 2014. 

Економска школа  13.142.312 13.114.606 11.233.932 
Гимназија Вук Караџић 12.299.908 11.450.007 10.344.478 
Средња школа“С. Сава“ 10.285.239 9.205.102  8.854.793 
Техничка школа  11.143.445 10.730.285 10.098.477 

Укупно:   46.870.904 44.500.000 40.531.680 

 
         У  2014.  години  за  набављену  опрему  средњим  школама  трансферисано  је  2.267.695  дин, 
капитални  трансфери  су  износили  3.963.673  динара  ,  а  набављен  је  и  компјутерски  софтвер  у 
вредности 151.320 динара. 
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     За текуће и инвестиционо одржавање из буџета је трансферисано укупно 6.926.609 динара. 

     За  децу  са  посебним  потребама  која  су  смештена  у  домовима  у  Београду,  а  којима  се  плаћа 
исхрана,  смештај  и  превоз  у  2014.  години  укупно  је  уплаћено 2.625.078    динара,  и  то 2.224.948 
динара за основно и 400.130 динара за средње образовање. 
 
Стручно усавршавање   
   
     У циљу унапређења система сталног стручног усавршавања са посебним освртом на квалитет и 
примену стечених знања у настави, у 2014. години трансферисана су средства у укупном износу од 
396.850 динара. 
 
Такмичење              
 
     У  циљу  афирмације  образовно‐васпитног  рада,  постигнућа  ученика  и  подизања  квалитета 
образовања Град је подржао све нивое такмичења. 
Такмичења  су  се  одвијала  према  Календару  такмичења  и  смотри  ученика  основних  и  средњих 
школа за школску 2013/2014. годину. Завршени су сви нивои такмичења и за ту сврху  је пренето 
основним школама 1.388.792 динара, а средњим  952.550 динара. 

Вукова  спомен  школа  је  била  организатор  Републичког  такмичења  из  српског  језика  и 
језичке културе које је одржано 31.05. и 01.06. 2014. године. За ту намену су трансферисана средства 
у износу од 52.785 динара. 

 
Бесплатни уџбеници       
         
     Градско  веће  је  05.02.2014.  донело  Решење  бр.  39/2014‐I  о  утврђивању  права  и  критеријума 
ученика основних школа на бесплатне уџбенике у школској 2013/2014. години по којем право на 
бесплатне уџбенике имају ученици ометени у развоју и ученици чији су родитељи пали и рањени 
борци  из  последњег  рата  од  1991.  године,  као  и  ученици  корисници  права  на  материјално 
обезбеђење породице и ученици на родитељском старању. Средства  за ову намену су пренета из 
буџета Града на рачун школа на основу веродостојне документације, у укупном износу од 1.408.472 
динара. 
 
Награде студентима и ученицима 
 
Из Фонда за подстицање учења, научног и уметничког стваралаштва ученика и студената  у Граду 
Лозници у 2014. години додељене су:  
     а)  Годишња градска награда  
Јавни позив за доделу годишње градске награде за најуспешније ученике и студенте у буџетској 
2014. години објављен је у периоду од 1. до 28. фебруара 2014. године. Услове конкурса је испунило 
укупно 177 ученика и студената; 126 студената је добило награду у износу од 8.000 динара месечно, 
што је укупно   12.096.000 динара; 51 ученик је добио награду у висини од 3.000 динара месечно, 
што је укупно 1.864.000 динара.  
     б)  Ученичке стипендије 
У 2014. години исплаћене су стипендије за 2 ученика‐децу преминулог запосленог у укупном износу 
од 114.000 динара. 
     в)  Једнократне награде 
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     Поред годишњих награда награђени су: ученици основних и средњих школа који су у школској 
2013/2014. години као појединци освојили једно од прва три места на државном такмичењу, њих 
је било 71 и ђаци генерације, којих је било је 19.  
     Новчане награде су износиле: 

‐ за ђака генерације                6.000 динара 
‐ за освојену прву награду     5.000 динара 
‐ за освојену другу награду   4.000 динара 
‐ за освојену трећу награду   3.000 динара 
‐ специјална награда              2.000 динара 

Укупно за ову намену издвојена су средства у износу од 487.000 динара. 
 
Регионални центар за таленте 
 
     Регионални центар за таленте организациони је део установе чији је назив Републички центар за 
таленте и  један  је  од 13  Регионалних центара  у  Србији. Формиран  је  са циљем да  у  најранијем 
узрасту, од седмог разреда основне школе, открива надарене ученике, пружа подршку и активну 
помоћ при изради научно‐истраживачких радова и укључује у такмичарске и друге активности. 
     На основу Уговора број 06‐10/98 од 04.05.1998. године о оснивању Регионалног центра за таленте 
из природних и техничких наука у извештајном периоду из буџета је финансиран  рад ове установе 
у износу од 2.318.883 динара. 
 

Врсте трошка  извршено
2013. 

план за 
2014. 

извршено у 
2014. 

 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 

800.670 808.700 806.688

Социјални доприноси  143.316 144.500 144.397
Стални трошкови  487.299 475.000 473.957
Трошкови путовања  57.936 64.360 64.360
Услуге по уговору  172.946 171.000 170.643
Специјализоване  услуге  327.980 156.000 156.000
Текуће поправке  48.830 41.640 41.640
Материјал  279.906 138.800 138.595

Укупно:  2.318.883 2.000.000 1.996.280

            
Спорт 

 
У  циљу  остваривања  законом  утврђених  права  и  потреба  установа,  грађана  и  организација  у 
области  спорта  у  буџету  Града  обезбеђују  се  средства  за:  изградњу,  одржавање  и  коришћење 
спортских  објеката  и  терена;  реализацију,  развој  и  унапређење школских  спортских  такмичења; 
стручни  рад  и  усавршавање  спорских  стручњака  и  талентима,  и  организацију манифестација  од 
значаја за Град.  
 

Из буџета Града, у 2014. години плаћени су расходи за функцију услуге рекреације и спорта у 
укупном износу од  и то: 

  2013.
извршено 

2014. 
планирано 

2014.
извршено 

Установа за физичку културу „Лагатор“ 39.745.289 27.929.000    25.390.304
Дотације невладиним организацијама 24.767.301 28.600.000    22.118.909
укупно:  64.513.590 56.529.000    47.509.213
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Одлуком о буџету града Лознице за 2014. годину («Службени лист града Лознице», број 15/14)  у 
оквиру  раздела  3.  функција  860‐Рекреација,  спорт,  култура  и  вере  некласификовано  на  другом 
месту, предвиђена су средства у износу од 29.300.000 динара; 

Износ од 29.300.000  опредељен је за следеће мере:  

1) износ  од  500.000  динара  намењен  је  за  меру  финансирања  манифестација  од  посебног 
значаја за град Лозницу; 

2) износ  од  200.000  динара  намењен  је  за  признања  и  награде  истакнутим  спортистима  и 
појединцима за посебан допринос развоју и афирмацији спорта; 

износ  од  27.000.000  динара  намењен  је  за  меру  реализовања  програма  редовних/посебних 
активности спортских организација. 
 
Култура 
 

Установе  које  обављају  културну  делатност  су  Библиотека  Вуковог  завичаја  и  Центар  за 
културу „Вук Караџић“ са својим основним делатностима: библиотечка, заштита културних добара, 
културно‐просветна делатност. У складу са одредбама Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09) дата је сагласност на Извештај о раду за 2013. годину и Програм рада за 2014. годину за ове 
установе, а усвојени су на седницама надлежних органа. 

За функције услуге културе и рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту, 
из буџета Града извршени су расходи у укупном износу од 67.763.258 динара и то:  

  2013. 
извршено 

2014. 
планирано 

2014. 
извршено 

Центар за културу „Вук Караџић“    49.245.419 49.769.000  46.729.000

Народна библиотека „Вук Караџић“ 16.099.905 14.576.000  13.605.000

Дотације невладиним организацијама 1.913.278 2.600.000  2.429.258

укупно:  67.258.602 66.945.000  62.763.258

 
Цркве и верске заједнице 
 
Списак цркава  које  су    суфинансиране  за програме   и пројекте    изградње, одржавања и обнове 
верских објеката у Граду Лозници, за 2014. годину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Црквена општина Лозничка                 657.622 

Црквена општина Недељичка

СПП Коренитска                                           

80.000 

80.000 

СПП Руњанска ‐Липница  80.000 

СПП Липничка 80.000 

Црквена општина Текериш  80.000 

Црквена општина Јошевачка  80.000 

Црквена општина Јадранска лешница 80.000 

СПЦО Бања Ковиљача 400.000 

СПЦО Зајача  80.000 

СПЦО Доња Бадања 80.000 

СПЦ Козјак  80.000 
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Послови образовања 

 
У  2014. години обрађена је документација за: 
 

‐ Годишња градска награда – 126 студената и 51 ученика  основних исредњих школа 

‐ Захтеви за покретање прекршајног поступка против родитеља који своју децу не шаљу или 

нередовно шаљу  у школу – 45 

‐ Уверења о просеку примања у сврху регулисања ученичког/студентског стандарда – 36 

‐ Уверења о просеку примања  за ученичке стипендије – 244 

‐ Уверења о просеку примања за студентске кредите – 241 

‐ Уверење да студенте/ученика јесте/није корисник Годишње градске награде – 1 

‐ Уговори о капиталном (летњем) одржавању школа – 19, а касније су по потреби рађени и 

анекси уговора. 

 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 

Одељење  за  планирање  и  изградњу  града  Лозница  као  Одељење  управе  образовано  је  за  послове 
урбанистичке регулативе, управних послова везаних за рад Одељења, послова у области заштите и 
унапређења животне  средине,  послова  на  припреми  и  изради  нацрта,  прописа  и  других  аката  које 
доноси Скупштина града Лозница и њени органи из надлежности овог Одељења. 
 
У области стамбених односа доноси решења у управном поступку која се односе на исељења бесправно 
усељених лица из станова или заједничких просторија који се налазе у друштвеној својини, врши послове 
који се односе на откуп станова у друштвеној својини, закључује уговоре о закупу станова на којима је 
власник Град Лозница. 
 
У области имовинско-правних послова врши послове у вези управљања непокретностима у друштвеној 
својини, грађевинског земљишта, експропријације, деекспропријације, вршење конверзије права коришћења 
земљишта у друштвеној својини у право својине, доношење решења за утврђивање земљишта за редовну 
употребу објеката итд. 
 
Одељење је организовано у два одсека и једну групу и то: 
 

 Одсек за послове урбанизма 
 Одсек за грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове и  
 Група за послове заштите и унапређења животне средине 

 

Такође додајемо да је при овом Одељењу организован рад Комисије за враћање земљишта одузетог по 
Закону о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину 
по основу пољопривредног земљишног фонда  и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног 
откупа пољопривредних производа (у даљем тексту ПЗФ), Комисије за решавање стамбених потреба 
радника градске управе, Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији Града Лозница, 
Комисије за планове. 

  
У извештајном периоду у у Одсеку за урбанизам је запослено 6, Одсеку за грађевинарство, имовинско-правне 
и комуално-стамбене послове 7, Групи за животну средину 2, Начелник одељења - дипломирани правник, 1 
технички секретар одељења- ССС (гимназија), референт пријемне канцеларије - ССС (рударски техничар) – 
укупно 18. Од тога је 3 на одређено време. У одељењу су ангажована 2 приправника. 
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ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ 
 
У извештајном периоду у Одсеку је било 6 стално запослених и 1 приправник (дипл. просторни планер). 
Структура запослених је следећа:   
1 дипл. инжењер архитектуре (шеф одсека), 2 дипл. просторни планер, 1 дипл. инжењер архитектуре, 
грађевински техничар и  инжењер информатике. 
 
У извештајном периоду, поднето је 607 захтева овом Одсеку. Од тога је поднето 107 захтева за локацијске 
дозволе, за потврде урбанистичких пројеката парцелације и препарцелације 58, 178 захтева за информације 
о локацији, 8 потврда о усклађености изграђених темеља, 246 захтева за постављање привремених 
објеката(летње баште, тенде, гондоле, уличну продају),  и сл. 
 
Обрађено је  захтева 607 док је 10 на обради из разлога прикупљања сагласности од стране надлежних 
министарстава, израде планских докумената, урбанистичких пројеката парцелације-препарцелације или пак 
поштовања рокова по Закону о  општем управном поступку. 
 
 
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.2014. – 31.12.2014. године у Одсеку за 
урбанизам: 
 

Поднето захтева 
Број 

поднетих 
захтева 

Број 
решених 
захтева 

Број нерешених 
захтева 

Одсек за урбанизам 607 597 10 

 
Напомињемо да је Одсек за урбанизам осим решавања ''редовних'' био ангажован на следећим пословима:  
 

 У раду Комисије за планове града Лозница (у овом извештајном периоду одржано је  9 седница 
Комисије) 

 
 
Одељење радило на припреми и обради материјала везано за рад комисије за планове и то у вези са: 
 
1. Стручна контрола нацрта Плана генералне регулације за насељено место Лозница (други пут),  
2. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и Улица 
Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници,  
3. Стручна контрола концепта Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта 
''Воћњак'' у Воћњаку,  
4. Доношење закључака по примедбама са јавног увида ПГР-е за насељено место Лозница. 
5. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице у насељу Георги 
Димитрова у Бањи Ковиљачи (по други пут),  
6. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић 
и реке Штире у Лозници,  
7. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта 
''Воћњак'',  
8. Давање мишљења на Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног комплекса 
''Гучево'' у Бањи Ковиљачи,  
9. Доношење закључака по примедбама са јавног увида у: 
• нацрт Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића  и Улица Светог Саве, 
Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници и 
• нацрт Плана детаљне регулације за изградњу нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи           
10. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације ''Комплекс спорта, рекреације и туризма'' у 
Бањи Ковиљачи,  
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11. Стручна контрола концепта  Плана детаљне регулације ''Гробље'' у Лешници,  
12. Стручна контрола концепта  Плана детаљне регулације ''Нова улица'' у Бањи Ковиљачи,  
13. Давање мишљења на предлог Одлуке о инкорпорацији Услова ЈП ''Путеви Србије'' Београд у 
Генерални урбанистички план Лознице,  
14. Давање мишљења на предлог Одлуке о изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана 
Лознице,  
15. Давање мишљења на предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за 
насељено место Лозница,  
16. Давање мишљења на предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације блока између 
Улица Бањске, Италијанских добровољаца и објекта православне Цркве у Лозници,  
17. Давање мишљења на предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације блока 
''Гимназија'' између Улица Пашићева, Трг Јована Цвијића , Гимназијске и реке Штире у Лозници, 
известилац Одељење за планирање и изградњу; 
18. Давање мишљења на предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације блока ''Воћар'' 
између Улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници,  
19. Давање мишљења на Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног комплекса 
''Гучево'' у Бањи Ковиљачи,  
20. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић 
и реке Штире у Лозници  
21. Стручна контрола нацрта  Плана детаљне регулације ''Гробље'' у Лешници,  
22. Стручна контрола концепта  Плана детаљне регулације ''Производно-пословна зона'' у Лешници,  
23. Стручна контрола концепта  Плана детаљне регулације ''Производна зона'' у Бањи Ковиљачи,  
24. Стручна контрола нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница,  
25. Стручна контрола нацрта  Плана детаљне регулације ''Нова улица'' у Бањи Ковиљачи,  
26. Доношење закључака по примедбама са јавног увида у: 
• нацрт Плана детаљне регулације блока између Улица Пашићева и Вере Благојевић и реке Штире у 
Лозници са Извештајем о СПУ и 
• нацрт Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта ''Воћњак'' са 
Извештајем о СПУ                   
27. Стручна контрола нацрта Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Лознице 
(инкорпорација Улова Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Београд), известилац ЈП''Урбоплан'' из Лознице, 
28. Доношење закључака по примедбама са јавног увида у: 
• нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница,  
29. Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације '' Производна зона'' у Бањи Ковиљачи, Стручна 
контрола нацрта Плана детаљне регулације ''Производно-пословна зона'' у Лешници,  
30. Давање мишљења на предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације блока између 
Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића  у Лозници, 
31.  Давање мишљења на предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације блока између 
Улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, ДР Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници,  
32. Давање мишљења на предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације блока између 
Улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници, 
 
 
Донете Одлуке о изради планова: 
 
- Одлука о инкорпорацији Услова ЈП ''Путеви Србије'' Београд у Генерални урбанистички план Лознице 
- Одлука о изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Лознице 
- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница 
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између Улица Бањске, Италијанских 
добровољаца и објекта православне Цркве у Лозници 
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока ''Гимназија'' између Улица Пашићева, Трг 
Јована Цвијића , Гимназијске и реке Штире у Лозници, известилац Одељење за планирање и изградњу 
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока ''Воћар'' између Улица Јована Цвијића, 
Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници 
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између Улица Жикице Јовановића, 
Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића  у Лозници 
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- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између Улица Кнеза Милоша, Владислава 
Броњевског, ДР Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници 
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између Улица Вере Благојевић, Вује 
Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници 
    

 

ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Групи за послове заштите и унапређење животне средине у периоду од од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 
поднето је 29 Захтева , од чега је решено 28, док се 1 налази у фази обраде. 
 
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.2014. до 31.12.2014. године у Групи за 
послове заштите и унапређења животне средине : 
 

 
Број поднетих 

захтева 
Број решених захтева 

Број нерешених 
захтева 

Група за послове заштите 
и унапређења животне 

средине 
29 28 1 

 
/ мишљења о процени утицаја на пројекте и / Одлука о приступању и неприступању Извештаја о стратешкој 
процени утицаја планова на животну средину и решени извештаји о стратешкој процени утицаја и остали 
дописи. 

Наведени захтеви су: 
- За одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја 
- Захтеви за издавање дозвола за управљање отпадом. 
 

Напомињемо да у оквиру једног захтева има више подзахтева у зависности од предметног пројекта, 
а што је регулисано свим важећим законима и подзаконским актима.  

ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО‐ПРАВНЕ И 
КОМУНАЛНО‐СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
У овом извештајном периоду у Одсеку за грађевинарство, имовинско‐правне и комунално‐стамбене послове 
је било 7 стално запослених радника и то: 2 дипл.правника, 1 дипл.инж.грађевинарства, 1 дипл.шумарски 
инж.за  пејзажну  архитектуру  који  је  ангажован  на  урбанистичким  пословима  у  Одсеку  за  урбанизам,  2 
грађевинска техничара, 1 дип. економиста, а на одређено време је ангажован 1 дипл.правник  и 1 технички 
секретар и сматрамо да су неопходни у овом Одсеку због повећаног обима посла (легализација, евиденција 
пописа  имовине  Града  Лознице  и  др)  и  где  се  свакодневно  воде  расправе    и  седнице  (са  расправама) 
Комисије за враћање земљишта.  

У  извештајном  периоду  у  овом  одсеку  примљено  је  укупно  484  захтева  странака  у  редовној 
процедури. 
У  тај  број  захтева  су  увршћени  захтеви  за издавање  грађевинских дозвола,  употребних дозвола,  пријаве 
радова на објекту,  пријаве почетка  грађења објекта,  као и  захтеви  за  претварање привремених  у  сталне 
грађевинске дозволе, захтеви за издавање решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта, 
решења  о  утврђивању  права  коришћења  земљишта,  захтеви  за  експропријацију  земљишта,  захтеви  за 
деекспропријацију земљишта, захтеви за есхумацију. 

Поред  напред  наведених  захтева  у  редовној  процедури  је  примљено  196  захтева  за  издавање 
потврда различите садржине, као и дописа разних државних институција (суду, тужилаштву и сл.). 
Потврда за утврђивање старости објекта по захтевима физичких лица уз налазе вештака одговарајуће струке 
је издато од стране овог Одсека 124. 
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С обзиром да су донети нови законски прописи, као Закон о реституцији, Закон о легализацији објеката и 
други законски прописи, повећана је ангажованост Одсека за проналажењем документације по захтевима 
странака. 
Ангажованост Одсека за имовинско‐правне послове је повећана услед активности везаних за попис имовине 
града Лознице и рада Комисије за враћење земљишта по основу ПЗФ. 

Захтева за издавање грађевинске дозволе је поднето 71 од чега је решено 70, а нерешених 1. 

Захтева за издавање помоћних објеката је поднето 132 од којих је решено 129 а није решено 3 захтева. 

Пријава почетка грађења објекта је поднето 39 од којих су решена 39.  

Решења за припремне радове је урађено 3 колико их је и предато. 

Захтева за издавање Употребне дозволе и техничког пријема објекта примљено је 90, од којих је решено 82, 
а није  решено 8.Разлози  за  то  су непотпуни  захтеви  странака,  тако да  се поступци издавања употребних 
дозвола морају одбацити као непотпуни. 

Захтева за имовинско ‐ правне предмете је примљено 25, од којих је решено 21 а нерешених 4. 

Од укупног броја поднетих захтева (484) странака, решено је 468, а нерешених предмета је остало 16. 
Код  већине  нерешених  захтева  поднета  документација  није  комплетна,  тако  да  су  странкама  упућени 
захтеви за допуну и о истим ће бити одлучено када премети буду комплетирани. 
 
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.‐31.12.2014. у Одсеку за грађевинарство, 
имовинско‐правне и комунално‐стамбене послове: 

 

Врста поднетог захтева 
Број поднетих 

захтева 
Број решених 

захтева 
Број нерешених 

захтева 
грађевинске дозволе  71  70  1 

пријава почетка грађења објекта  39 39 / 
пријава припремних радова  3  3  / 
решења за помоћне објекте  132 129 3 
употребна дозвола и технички 
пријем 

90  82  8 

имовинско‐правни предмети   25 21 4 
потврда различите садржине  124  124  / 

УКУПНО  484  468  16 

 

Укупан број свих поднетих захтева у извештајном периоду у Одељењу за планирање и изградњу је 1120. 
Од укупног броја поднетих захтева у редовној процедури решено је 1093 захтева а нерешених је 27 
захтева. 

Нови Закон о легализацији објеката (Сл. гласник РС бр.95/2013) ступио је на снагу 1.новембра 2013. године 
на  основу  кога  су  инвеститори  имали  право  да  поднесу  захтеве  за  легализацију  бесправно  изграђених 
објеката.  Поднето  је  укупно  913,  а  предмета  из  периода  ранијих  легализација  (2003‐  2009  година)  је 
примљено 5956, што значи да је укупан број свих предмета легализације који су примљени у овом Одељењу 
6869.Од укупног броја захтева претходних легализација  (5956) решено  је 2662 предмета,  а нерешених  је 
остало 3294 захтева. 

Послато  је 26 обавештења о могућности  легализације  бесправно  изграђених  објеката,  дато  је 52  усмена 
обавештења о могућности легализације 

У новој легализацијису прослеђени сви захтеви за допуну за све приспеле захтеве. 

У  извештајном  периоду  издато  је  75  решења  о  грађевинској  и  употребној  дозволи  за  објекте  који  су 
изграђени без дозволи (легализација објеката). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ НАДЗОРА И САОБРАЋАЈА 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 

  Укупан број предмета               107 

  Покренут:   ‐ по службеној дужности          26 

            ‐ по захтеву странке               81 

  Број предмета из претходних година у којима су доношени акти      27 

  Урађено записника                142 

  Укупно донетих решења                66 

    ‐ од тога за уклањање               40 
    ‐ за забрану коришћења              14 
    ‐ за затварање градилишта                5 
    ‐ за обуставу радова                  / 
    ‐ забрана уклањања                  1 
    ‐ измена техничке документације            / 
    ‐ остала решења                6 
  Донето закључака о дозволи извршења                      35 

  Донето закључака о обустављању поступка          24 

  Остали закључци                            15 

  Добровољно извршено                           2 

  Принудно извршено                             / 

  Изјављено жалби           16 (9 одбијене, 1 усвојена, 6 нерешене) 

  Поднете кривичне пријаве                         2 

  Поднете прекршајне пријаве             / 

  Поднете пријаве за привредни преступ                               / 

 

У извештајном периоду Грађевинска инспекција: извршила је 142 инспекцијскa прегледа, обрадила је 107 
предмета плус 27 предмета пренето из претходне године, 26 по службеној дужности и 81 по захтеву странке. 

Донето  је  66  решењa од  којих  је  40  решења  за  уклањање  (дела или целог  објекта),  14  за  забрану 
коришћења објекта, 5 за затварање градилишта, 1 за забрану уклањања и 6 осталих решења; 35 закључака 
о дозволи извршења, 24 о обустављању поступка и 15 осталих закључака  (продужетак рока, постављање 
привременог заступника, одлагање извршења, одбацивање захтева и тд. ). 

На решења Грађевинске инспекције изјављено је 16 жалби.  

Од  стране  инспектора  поднете  су  2  кривичне  пријаве Основном  јавном  тужилаштву  ради  подношења 
оптужног  предлога  за  покретање  кривичног  поступка  код  надлежног  суда  а  на  основу  овлашћења  из 
Закона. 
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У 2014. години није окончан ни један управни поступак принудним извршењем решења Грађевинске 
инспекције, преко других лица, из разлога што је: 

‐ дана 11.09.2009. године, ступио на снагу Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09) који 
предвиђа легализацију објеката изграђених, односно реконструисаних без грађевинске дозволе, односно 
одобрења за изградњу до његовог ступања на снагу; 

‐ такође и чл.33. Закона о легализацији објеката (,,Сл.гласник РС“бр.95/2013) предвиђа да се рушење 
објеката изграђених ,односно реконструисаних или дограђених без грађевинске дозволе,односно одобрења 
за  изградњу  до  дана  ступања  на  снагу  овог  закона  (01.11.2013.год.),неће  извршавати  до  правноснажно 
окончаног поступка легализације.  

У  извештају  се  даје  и  упоредни  приказ  инспекцијског  надзора  вршеног  од  стране  Грађевинске 
инспекције за период 2012.година – 2013. година ‐ 2014.година 

 

              2012. год.  2013. год.  2014. год. 

Укупан број предмета              114      140      107 

Покренут:   ‐ по службеној дужности    39        54        26 

    ‐    по захтеву странке          75        86        81 

Број предмета из претходних  година         45        39        27 

Урађено  записника              160      216      142 

Укупно донетих решења            76      100        66 

    ‐ oд тога за уклањање         68        79        40 
    ‐ за обуставу радова      2          2         ‐ 
    ‐ забрана коришћења            ‐          4        14 
    ‐ за затварање градилишта    4          6          5 
Донето закључака о дозволи извршења        48        68        35 

Донето закључака о обустављању поступка             33        34        24 

Остали закључци и решења               5        24        15 

Принудно извршено                 ‐            ‐          ‐ 

Добровољно извршено                      ‐          6          2 

Изјављено жалби                21        17        16 

Поднете кривичне пријаве               4          8          2 

Захтеви за покретање прекршајног поступка               ‐          ‐          ‐ 

Пријаве за привредни преступ                    ‐                      ‐          ‐ 

  

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

У 2013. години Саобраћајна инспекција обрадила је 509 предмета,  234 по захтеву странака и 275 по 
службеној дужности.  

Саобраћајна инспекција је обрадила 211 предмета у области одржавања и заштите општинских 
(локалних)  некатегорисаних путева (донела 395 решења и поднела 23 пријаве за покретање прекршајног 
поступка) и 9 пријава за привредни преступ.  
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Укупно је обрађено  298 предмета  из области јавни превоз путника и ствари. Од тога 91 предмета из 
области јавног превоза ствари у друмском саобраћају; 189 предмета у вези ауто‐такси превоза и 18 
предмета из области градског и приградског превоза путника.   

Поднето је 49 захтева за покретање прекршајног поступка. 

Двадесет пет (25)   возила  је решењем привремено искључено  из саобраћаја. 

У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Саобраћајне 
инспекције за период  2011 – 2012. година. 

            2011. год.   2012. год.        2013. год.           2014. год. 

Укупно предмета         495      443    542    509 

 По захтеву странке       224      227    277    234 

 По службеној дужности     271      216    265    175 

 Заштита и  одржавање путева     193     199    241    211 

 Донето решења        313      352    429    395 

 Поднето захтева за  покретање  

 прекршајног поступка        37       19      26      23  

 Пријава за привредни 

 Преступ                          2 

 Јавни превоз 

 путника и ствари          302    244     293    298 

 Јавни превоз 

 ствари           117      77      94      91 

 Ауто‐такси превоз      149    148    185    189 

 Градски и приградски 

 превоз путника        36      19      22      18 

 Привремено искључење из 

 саобраћаја возила      29      13      16      25 

 Захтев за покретање 

 прекршајног поступка      43      29      35      49 
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ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 
У току 2014. године обрађено је 959 предмета, по захтеву странке 265 а по службеној дужности 694; 

сачињено  1326  записника,  донето  189  решења  и  825  закључака;  поднето  47  пријава  Прекршајном  суду; 
изјављено 5 жалби; донет 1 закључак о принудном извршењу.  

Усмено је изречен већи број управних мера које су имале позитиван исход. 

Спроводећи прописе из  својих надлежности (3 закона, 1 уредбе и 16 општинских тј. градских одлука) 
и  поред  великог  обима  посла,  комунални  инспектори  су  професионално  и  благовремено  решавали  по 
пријавама грађана радећи при томе на стварању поверења грађана у органе Градске управе и Градску управу 
у целини.  

 

2011. год.  2012. год.  2013. год.     2014. год. 

Укупан број обрађених предмета    1.173    1.270    1.094    959 
‐ предмети рађени по захтеву странака                  265 
‐ предмети рађени по службеној дужности              694 

Број сачињених записника и 
записника са управном мером    1.508     1.453      1.371    326 
Број донетих решења           331        347        313    189 

Број донетих закључака      1.234         833        644    825 

Број поднетих пријава     
органу за прекршаје               82       218       262        47 

Укупно изјављених жалби            5          4           6         5 

Број закључака о принудном извршењу     15         6          2        1 

Број извршилаца                        7          7          7         7 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У  извештајном  периоду  инспектор  за  заштиту животне  средине  је  покренуо  60  поступака,  при  томе:    51  
поступак покренут је по службеној дужности 9 поступака покренуто је по захтеву, односно пријави странке. 

У претходној календарској години није окончан 1 предмет покренут по захтеву странке, те је по њему 
настављено поступање у 2014. године, тако да  је укупан број предмета који је вођен у извештајном периоду 
61. 

У извештајном периоду извршено је 79 контрола, сачињено 66 записника и 17 службених белешки, 
донето је  4 решења и 58 закључка о обустављању поступка. 

Од 60 предмета покренутих у 2014. години архивирано је 56 предмета, док је 4 предмета још у раду. 
Један предмет пренет из претходне године је архивиран. 

На  закључак  о  ненадлежности  инспекције  за  заштиту животне  средине,    изјављена  је  1    жалба  која  је  у 
поступку код другостепеное органа  Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

  Било је више усмених интервенција које су решене без покретања управног поступка. 
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У  сарадњи  са  републичким  инспекторима  заштите  животне  средине  извршено  је  неколико  заједничких 
контрола. 

У извештају се даје упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Инспекције за заштиту 
животне средине за период 2011‐2012‐2013‐2014. година: 

                                                                                    2011.           2012.          2013.            2014. 

Укупан број предмета                                                52                 52               57        60 
‐ по службеној дужности                                45                 43               51                  51 
‐ по захтеву странке                               7                    9                6                     9 

Број предмета пренет из претходне године               0                   1                 4                      1 

Урађено записника                                                     87                 86               72                  66 

Службене белешке                                                     12                 18               13          17 

Донето решења                                                           45                 49               19       4 

Донето закључака                                                     46                 43              59              58 

Обавештења странкама                                               5               12              15                         7 

Достава на даљу надлежност                                     2                    2                0                          1 

Број дописа по разним основама                             12                  10              11                         5 

Изјављено жалби                                                         1                    0                0                          1 

 

Упоредни табеларни преглед укупно обрађених предмета у Одељењу за инспекцијске послове.    

                  2011.г.    2012.г.         2013.г.  2014.г. 

Укупан број предмета плус             1778     1812          1850  1635 
предмети који се воде по скраћеном поступку 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
 
Преглед донетих решења у 2014 години ( годишња задужења и уплате) 
 

  Порески облик  Донета 
решења

Годишње 
задужење

 годишње 
уплате 

Проценат 
наплате

1  Порезу на имовину обвезника који не 
воде пословне књиге 

29.301  101.133.438 61.259.065  60.57 

2 
 

Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 

339 90.922.231 44.553.989  80.74

3  Комунална такса ‐ истицање фирме на 
послоном простору 

383 
(3+4)

18.931.402  19.545.632  103,24 

4  Комунална такса – заузеће јавне површине    3.259.442  2.552.750  78.31 

5  Порез на земљиште    299.508  1.870.229  624.43 

6  Накнада  за заштиту и унапређење 
животне средине  

28.608  16.006.606  11.039558  68.96 

  У К У П Н О   58.631  230.552.629 140.821.224  61.08 
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Преглед издатих уверења 
 

  Врста уверења  Број издатих уверења 

1  Уверења – физичка лица 821 

2  Уверења – правна лица 367 

  У К У П Н О   1.188 

 
Преглед  решених а зхтева обвезника 
 

1  Прекњижавање и повраћај  255 

2  Решења о отпису по основу застарелости 56 

3  Правна лица – решени предмети 28 

4  Физичка лица – решени предмети 135 

  У К У П Н О   474 

 
Преглед  пријављених  потраживања 
 

1  Пријава потраживања – ликвидација 11 

2  Пријава потраживања – стечај 4 

  У К У П Н О  15 

 
Теренска контрола 
 

  Поднети 
захтеви 

Записник о 
теренској контроли

Решено канцеларијском 
контролом 

Необрађени 
предмети 

1  132  63  11 56 

 
Пореске пријаве – поднете у 2014 
 

  Пореске пријаве  Евидентиране 

1  ППИ 1 – имовина правних лица 453 

2  ППИ 2 – имовина физичких лица 19.908 

  У К  У П Н О   20.361 

 
Принудна  наплата 
 

1  Уплата по опомени  426.436 

2  Уплата по блокади рачуна 3.177.518 

3  Уплата по репрограму  969.127 

  У К  У П Н О   4.573.081 
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ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 
 
  У  току  2014.  године  Одељење  комуналне  полиције  је  обављало  контролу  и  надзор 
самостално и у сарадњи са Одељењем за инспекцијске послове. У првој половини године патроле 
су  пружале  асистенцију  Саобраћајној  инспекцији  у  заједничким  акцијама  сузбијања  нелегалног 
ауто‐такси  превоза.  Поред  тога  велики  број  пута  патроле  су  излазиле  на  терен  заједно  са 
Комуналном инспекцијом било да пружа или тражи асистенцију од њих. 
         Одељење комуналне полиције  је свакодневно излазило на терен и у поменутом периоду  је 
имало 1645 интервенција на терену. Од укупног броја интервенција 390 је било излазака по захтеву 
странке,  а  1255  интервенција  је  по  службеној  дужности  (уочена  возила  на  зеленој  површини, 
недостатак поклопца, такси превоз без потребне документације, продаја са јавних површина без 
потребне документације и сл.). 
         У  поменутом  периоду  Одељење  комуналне  полиције  је  самостало  писало  575  мандатних 
казни, од којих је у назначеном периоду уплаћено 34,  али је од марта 2014. године промењен Закон 
о прекршајима, па је од тог времена престало писање мандатних казни, већ се већина прекршаја 
решавало писменим и усменим упозорењем или захтевом за покретање прекршајног поступка, и 
поднето 275 захтева за покретање прекршајних поступака на основу неплаћених мандатних казни 
и  неиспоштованих  упозорења,  а  преосталих  120  уочених  прекршиоца  је  у  процесу  прибављања 
потребних података потребних за подношење захтева за покретање прекршајног поступка од ПУ 
Шабац, док  је 135 прекршиоца писало молбу за ослобађање од казне. Поред тога у периоду од 
поплава у мају до средине јула, као и за време августовских поплава Одељење комуналне полиције 
је мање радило послове из своје надлежности већ је било више орјентисано на пружање помоћи 
поплављенима,  као  и  свакодневна  ноћна  дежурства  и  помоћ  Штабу  за  ванредне  ситуације  и 
Градској управи у дељењу помоћи поплављенима. У летњем периоду патроле Комуналне полиције 
су радиле ноћне смене, а на основу њихових службених белешки Одељење инспекцијских послова 
је  поднело  велики  број  захтева  за  покретање  прекршајног  поступка  због  непоштовања  радног 
времена. 
          У  2014.  години Одељење комуналне полиције  је радило и  за  све манифестације  које  су  се 
дешавале  у  Граду:  „Вуков  сабор“,  „Ђачки  сабор“,    „1  мај“,  „Дринску  регату“,  „Карневал  у  Бањи 
Ковиљачи“. 
 
 
 
 
 
* ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ  ЗА  2015.  годину  још  увек  није  урађен  (у  припреми  је). Након  усвајања на 
Скупштини града (током марта 2016. године) подаци о пруженим услугама за 2015. годину биће 
ажурирани. 
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ПОДАЦИ	О	ПРИХОДИМА	И	РАСХОДИМА	
 
 
Податке о приходима и расходима можете видети на веб страници Града Лозница у секцији 
Документи → Одлуке: 
 
 
Одлука о ребалансу буџета града Лозница за 2013. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 13/13) 
 
Одлука о буџету града Лозница за 2014. годину      
(„Службени лист града Лозница”, број 16/13) 
 
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2013. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 5/14) 
 
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2014. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 10/14) 
 
Одлука о буџету града Лозница за 2015. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 12/14) 
 
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 3/15) 
 
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 7/15) 
 
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 11/15) 
 
Одлука о буџету града Лозница за 2016. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 12/15) 
 
   

http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznica-iz-2013.-godine_2196_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznica-iz-2013.-godine_2196_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznica-iz-2013.-godine_2196_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2014.-godine_2363_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2014.-godine_2363_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2015.-godine_2657_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2015.-godine_2657_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2015.-godine_2657_
http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2015.-godine_2657_
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ПОДАЦИ	О	ЈАВНИМ	НАБАВКАМА	
 
У извештајном периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године у Градској управи града Лозница спроведени су следећи поступци ЈН у складу са 
законом ЈН и подзаконским актима. 
Сходно  члану  33.  Закона  о  буџету  Републике  Србије,  јавном  набавком  мале  вредности  сматра  се  набавка  чија  процењена  вредност  од 
331.000,00 до 3.311.000,00 динара без ПДВ‐а.  
Вредносни параметри набавки за 2015. годину су: 
до 331.000,00 динара (на годишњем нивоу) – не подлеже ЈН 
од 318.000,00 до 3.311.000,00 динара – јавна набавка мале вредности 
преко 3.311.000,00 динара –јавна набавка велике вредности 
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Сходно члану 33. став 5. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа 
(„Службени гласник РС“, број 120/04, 57/07, 109/09 и 36/10) информације везане за текуће јавне 
набавке могу се видети на интернет страници града Лозница, www.loznica.rs. 
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ПОДАЦИ	О	ДРЖАВНОЈ	ПОМОЋИ	
 
 
 
Државне  помоћи  није  било  у  2014.  години,  а  подаци  о  извршеним  расходима  за  трансфере, 
субвенције, дотације налазе се у Одлуци о завршном рачуну за 2014. годину („Службени лист града 
Лознице”, број 5/14). 
 
   

http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Odluke-Skup%C5%A1tine-grada-Loznice-iz-2015.-godine_2657_
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ПОДАЦИ	 О	 ИСПЛАЋЕНИМ	 ПЛАТАМА,	 ЗАРАДАМА	 и	
ДРУГИМ	ПРИМАЊИМА	
 

Редн
и број 

Функција 

К
о
еф

и
ц
и
је
н
т  Цена  рада 

(Закључак 
Владе  од 
25.10.2013. 
године) 

Нето  зарада 
(без  минулог 
рада) 

Напомена 

  Градоначелник  9,40  9.709,41  91.268,00   

 
Заменик 
градоначелника 

8.80  9.709,41  85.443,00   

 
Помоћник 
градоначелника 

35.00  2.089,53  73.134,00   

 
Председник  скупштине 
града 

8.80  9.709,41  85.443,00   

 
Заменик  председника 
скупштине града 

8.74  9.709,41  84.860,00   

 
Секретар  скупштине 
града 

35.00  2.089,53  73.134,00   

 
Начелник  градске 
управе 

35.00  2.089,53  73.134,00   

  Начелник одељења  27.11  2.278,66  61.774,00   

  Шеф одсека  23.28  2.278,66  53.047,00   

 
Самостални  стручни 
сарадник 

19.40  2.278,66  44.206,00   

  Виши стручни сарадник  17.34  2.278,66  39.512,00   

  Виши сарадник  15.01  2.278,66  34.202,00   

  Стручни сарадник  16.82  2.278,66  38.327,00   

 
Шеф одсека 
виши сарадник 

16.51  2.278,66  37.621,00   

  Виши референт  10.85  2.506,53  27.196,00   

  Референт  10.54  2.506,53  26.419,00   

 
   



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 14.04.2016. године 

 

 136

ПОДАЦИ	О	СРЕДСТВИМА	РАДА	
 
 
 
Преглед средстава рада за период од 01.01.2014. – 31.12.2014. године 
 

  Набавна вредност  Садашња вредност 

Пословне зграде  93.149.182,32  69.676.199,37 

Саобраћајни објекти  228.147.304,58  205.606.366,67 

Канцеларијска опрема  16.029.677,31  3.260.621,85 

Рачунарска опрема  22.913.350,14  3.416.731,26 

Комуникациона опрема  2.851.278,63  494.321,91 

Електронска и фотографска опрема  5.535.727,93  996.148,73 

Објекти за потребе образовања  36.958.832,38  36.429.836,52 

Складишта, силоси, гараже и др.  4.081.281,32  2.134.936,72 

 
 
Преглед средстава рада за период од 01.01.2014. – 31.12.2014. године 
 
Списак непокретности 
 

Назив 
Број 
јединица

Место 
налажења 

Књиговодствена 
вредност 

Управна зграда СО ‐ стари део  1  Лозница  964.383,68 

Управна зграда СО ‐ нови део  1  Лозница  3.088.456,80 

Управна зграда СДП ‐ Лозница  1  Лозница  0 

Просторија СО – К3    Лозница  9.945.023,79 

Управна зграда основ. образ.  1  Лозница  1.890.306,44 

Месна канцеларија Липнички Шор  1  Липнички Шор  1.055.351,59 

Месна канцеларија Бања Ковиљача  1  Бања Ковиљача  325.341,36 

Месна канцеларија Брадић  1  Брадић  985.410,50 

Ресторан ПРОЛЕЋЕ  1  Лозница  3.703.410,87 

Ресторан ЦЕНТРАЛ  1  Лозница  22.621.169,00 

Ресторан ЕВРОПА  1  Лозница  5.220.751,96 
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Омладиснки центар  1  Лозница  5.603.774,96 

Лозничанка  1  Лозница  5.600.206,65 

Рудник  1  Лозница  5.727.120,00 

 
 
Превозна средства 
 

Назив аутомобила 
Књиговодствена 
вредност 

Одељење 

ФИАТ ПУНТО ДИНАМИК  403.188,26  комунална полиц. 

ПУТНИЧКИ КОМБИ 
ФИАТ ДУКАТО 

457.500,00  градска управа 

ШКОДА СУПЕР Б АМБИШН  254.949,20  градска управа 

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55  0  градска управа 

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55  0  саобраћ.инспек. 

ШКОДА ФАБИА  0  градска управа 

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55  0  грађ.инспекција 

ЗАСТАВА ЈУГО СКАЛА 55  0  комунална инсп. 

ЗАСТАВА ЗАСТАВА КОРАЛ  0  јавно правобран. 

ШКОДА ОКТАВИА А7 ЕЛЕГАНЦЕ  1.540.980,45  Градска управа 

ФИАТ ПУНТО КЛАСИК  359.890,00  Градска управа 

ФИАТ ПУНТО ЕМОТИОН  386.486,29  Градска управа 

 
 
*  Комплетне податке  везане  за  средства рада  и њихове  вредности биће  ажуриране након 
извршене амортизације. 
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ЧУВАЊЕ	НОСАЧА	ИНФОРМАЦИЈA	
 
 
 
 
Носачи информација чувају се у оквиру унутрашњих организационих  јединица Градске управе, у 
ормарима, на појединачним рачунарима, у архиви, као и на заједничком серверу. 
 
Поступајући на основу закона и пратећих подзаконских аката, у органима Града Лозница чувају се 
носачи  информација  у  облику:  папир,  ЦД/ДВД,  тонски  запис  седница  Скупштине  града  и 
електронски запис на чврстом диску рачунара. 
Регулисано  је  да  пут  свих  аката  из  делокруга  рада  органа  Града  Лозница  иде  преко  заједничке 
писарнице, где се врши пријем предмета, завођење, развођење, воде деловодници, експедиција и 
архивирање  захтева,  поднесака  и  других  предмета.  Од  01.01.2005.  године  у  писарници  се  води 
компјутерска евиденција свих предмета. 
Највише документације која настаје у раду органа Града је у папирној форми и исти се по завршеном 
поступку, као писани архивирани документи, чувају у архиви Града за орган, одељење и др. који су 
били надлежни да обраде одређени предмети. Поједини акти се чувају и у електронској форми. 
Свршени  (архивирани)  предмети,  евиденција  о  предметима и  остали  регистратурски материјал, 
настали у периоду од 1964. до 2005. године, се налазе у архивском депоу у ул. Жикице Јовановића 
Л‐Б/2., а за период од 2005. па до данас налази се у писарници и одељењима у којима је настао. 
Стара архивска грађа се уз писану сагласност излучује Историјском архиву у Шапцу. 
Град издаје „Службени лист Града Лозница” који се чува у Одсеку за скупштинске послове, која се 
налази  на  I  спрату  зграде  Града,  просторија  бр.  106.  Одсек  за  скупштинске  послове  поседује  и 
већину бројева „Службеног гласника Републике Србије” и „Службеног листа СФРЈ, СРЈ”. 
Град Лозница поседује три сервера на коме се чувају базе података. 
Backup података са сервера врши се месечно и годишње. 
Backup  података  са  радних  станица  врши  се  периодично  у  зависности  од  количине  и  важности 
података на радној станици или по захтеву корисника. 
Оргинали аката, записници и други материјали са седница Скупштине града чувају се у Одсеку за 
скупштинске послове и у архивском депоу. Документација Градског већа се чува у архивском депоу 
у ул. Жикице Јовановића Л‐Б/2. 
 
Градска управа чува информације у складу са прописима о канцеларијском пословању. 
Уредбом о кнацеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС" бр. 80/92), 
Упутством о канлеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС" бр. 10/93) 
и Уредбом о електронском канцеларијском пословању ("Службени гласник РС" бр. 40/10).
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ПОДАЦИ	О	ВРСТАМА	ИНФОРМАЦИЈА	У	ПОСЕДУ	
 
 
 
У раду или у вези са радом Скупштине града Лозница,  градоначелника, Градског већа и Градске 
управе настају различите врсте и велики број: нормативних аката, одлука, решења, правилника, 
стратегија,  закључака,  записника,  финансијских  планова,  сагласности,  потврда,  понуда,  уговора, 
нацрта свега наведеног итд.  
У раду Одељења за општу управу настају решења, записници и уверења по различитим захтевима 
из области рада одељења.  
Одељење за финансије и друштвене делатности доносе решења по захтевима странке, као и велики 
број записника, упутстава, одлука, спискова, евиденција, извештаја, као и уговора разних врста из 
области културе, спорта, социјалне и здравствене заштите.  
Одељење локалне пореске администрације води евиденције о стању пореских обавеза, стања и 
задужења пореских обвезника, те у вези са тим поседује и евиденције пореских пријава, доноси 
решења о пореским обавезама и уверења о подацима из пореског књиговодства.  
Одељење за привреду доноси решења, води евиденцију, спискове, сачињава извештаје, припрема 
уговоре. 
У раду Одељења за планирање и изградњу настају информације о локацији и локацијске дозволе, 
грађевинске дозволе, решења о образовању комисије за технички пријем и решења о употребној 
дозволи,  грађевинске  дозволе,  уверења  и  дозволе  чија  је  основа  у  Закону  о  општем  управном 
поступку  (“Службени  лист  СРЈ”  33/97,  31/01  и  „Службени  гласник  РС”  30/2010),  као  и  плански 
документи  –  план  генералне  регулације,  план  детаљне  регулације  и  урбанистички  пројекти. 
Одељење за инспекцијске послове доноси решења, захтеве за покретање прекршајног поступка, 
обавештења, записнике, извештаје, службене белешке, уговоре.  
Комунална полиција сачињава службене белешке, записнике, инструкције, захтеве за покретање 
прекршајног поступка.  
Град издаје „Службени лист Града Лозница”, у којем се објављују поједина општа и појединачна 
акта, које доносе органи Града. „Службени листови града Лознице” као и одлуке које је Скупштина 
града донела 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. године налазе се и на интернет страници 
града (Градска власт → Документи → Одлуке).  
 
 
 
 
   

http://www.loznica.rs/OPSTINA-LOZNICA-Odluke_968_8_45_67_cir
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ПОДАЦИ	 О	 ВРСТАМА	 ИНФОРМАЦИЈА	 КОЈИМА	
ДРЖАВНИ	ОРГАН	ОМОГУЋАВА	ПРИСТУП	
 
 
 
Градска управа Лозница поседује велики број информација у вези: 

 нормативних аката,  

 одлука, 

 решења, 

 правилника, 

 стратегија, 

 закључака, 

 записника, 

 финансијских планова, 

 сагласности, 

 потврда, 

 склопљених уговора, 

 понуда итд. 
 
Све информације у раду или у вези са радом Скупштине града Лозница, градоначелника, Градског 
већа  и  Градске  управе  доступне  су  тражиоцу  информације  у  складу  са  одредбама  Закона  о 
слободном приступу информација од јавног зачаја (''Службени гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 
104/2009 и 36/2010), осим када су се по Закону стекли услови за искључење или ограничење од 
слободног приступа информацијама од јавног заначаја. 
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ИНФОРМАЦИЈЕ	О	ПОДНОШЕЊУ	ЗАХТЕВА	ЗА	ПРИСТУП	
ИНФОРМАЦИЈАМА	
 
 
 
  У  складу са Законом о слободном приступу информацијама од  јавног  значаја  (''Службени 
гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има право да му буде саопштено да ли 
орган  власти  поседује  одређену  информацију  од  јавног  значаја,  односно да  ли му  је  она  иначе 
доступна. 
 
  Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног 
значаја је: Милојка Смиљанић, дипл. правник, тел: 015/879‐200, централа. 
 
  Захтев мора да  садржи назив органа власти, име, презиме и адресу  тражиоца,  као и што 
прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које олакшавају 
проналажење тражене информације. 
 
  ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ЗАХТЕВ. 
 
Ако  захтев не  садржи  горе наведене податке,  односно ако  захтев није  уредан,  овлашћено лице 
органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно 
да достави тражиоцу упутство о допуни. 
Ако  тражилац  не  отклони  недостатке  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема  упутства  о  допуни,  а 
недостаци  су  такви  да  се  по  захтеву  не  може  поступати,  орган  власти  донеће  закључак  о 
одбацивању захтева као неуредног. 
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми (на адресу 
Градска управа Лозница, Карађорђева 2, 15300 Лозница путем факса 015/882‐921, 879‐206) или у 
електронској форми (на е‐маил msmiljanic@loznica.rs)   
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца 
који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се 
рокови као да је захтев поднет писмено. Усмено на записник захтев се може поднети у периоду од 
07,00 до 15,00 часова,  на другом спрату, у канцеларији бр. 9. на горе поменутој адреси. 
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 
Копија  документа  који  садржи  тражену  информацију  издаје  се  уз  обавезу  тражиоца  да  плати 
накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкова упућивања.  
Трошкови  копирања  и  достављања  документа  се  обрачунавају  у  складу  са  Уредбом  о  висини 
накнаде нужних  трошкова  за издавање копије докумената на којима се налазе информације од 
јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 8/2006), чији је саставни део Трошковник 
којим  се  утврђује  висина нужних  трошкова  за издавање копије докумената на  којима  се налазе 
информације од јавног значаја, и то на следећи начин:  
1. Копија докумената по страни:  
‐ на формату А3 ‐ 6 динара  
‐ на формату А4 ‐ 3 динара  
2. Копија докумената у електронском запису:  
‐ дискета ‐   20 динара  
‐ ЦД ‐     35 динара  
‐ ДВД ‐   40 динара  
3. Копија документа на аудио касети ‐ 150 динара  
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4. Копија документа на аудио‐видео касети ‐ 300 динара  
5. Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик ‐ 30 динара  
6. Упућивање копије документа – трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ППТ 
Србије. 
 
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације 
од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања 
информације  положи  депозит  у  износу  од  50%  од  износа  нужних  трошкова  према  овом 
трошковнику.  
Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако 
висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих 
докумената путем електронске поште или телефакса. 
Од обавеза плаћања наведене накнаде ослобођена су лица из члана 17. став 3. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 
  
Када  орган  власти  не  поседује  документ  који  садржи  тражену  информацију,  проследиће  захтев 
Поверенику и обавестиће Повереника и  тражиоца о  томе у чијем се поседу, по његовом знању, 
документ налази. 
Подносилац  захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења 
државног органа, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) 
 
  У Информатору о раду, у овој тачки, су приложени обрасци за подношење захтева и жалби, 
али је државни орган дужан да размотри захтев иако није сачињен на доле наведеним обрасцима. 
 
Напомена: 
 
Сви доле приказани захтеви могу се наћи и на интернет презентацији Града Лозница 
(Градска власт → Документи → Обрасци) 
 
Линк: Обрасци   

http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Obrasci_537_
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