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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 31.12.2013. години износио 
је 185 запослених. 
 
Квалификациона структура запослених: 
 

Ред. 
бр. 

Квалификација 
Запослено 
31.12.2013. год. 

Ред. 
бр. 

Квалификација 
Запослено 
31.12.2011. год. 

1.  ВСС  71  1.  ВСС  68 

2.  ВШС  19  2.  ВШС  18 

3.  ССС  77  3.  ССС  75 

4.  КВ  3  4.  КВ  5 

5.  НК  15  5.  НК  14 

Укупно:  185  Укупно:  180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2014. године 

 

Страна 5 од 151 

           

Одељење	за	рад	органа	града	и	заједничке	послове	
 
 
Начелник Одељења:  / 
 
 
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; 
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. 
   



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2014. године 

 

Страна 8 од 151 

           

Одељење	за	финансије	и	друштвене	делатности	
 
 
Начелник Одељења: вд Вера Унковић, 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) 873 ‐ 066.  
Адреса:   Кнеза Милоша 3., 15300 Лозница 
 
 
 
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, 

 промену намене објекта (дела објекта) без извођења радова, 
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 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, 
‐ припрему нацрта и предлога средњорочних и  годишњих програма из области    заштите и 
унапређења животне средине и стара се о њиховој реализацији, 
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‐    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: __________, дипл. инг. пољопривреде 
 
 
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, 
‐  води  базу  података  организација  младих  (невладине  организације,  неформалне  групе, 
подмлатци политичких партија), 
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‐  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: ‐ 
 
 
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 ;  
  – обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;  
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  – 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,  
7. видео‐надзор,  
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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	
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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. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Уједињени региони Србије  (21)                                   ПУПС  (5) 
 

Српска напредна странка, ПСС, ПСи РП  (12)             Јединствена Србија  (4) 
 

Демократска странка  (7)                               Групе грађана привредника и пољпр.  (3) 
 

Социјалистичка партија Србије и СДПС  (7) 
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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 ). 
 
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; 
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; 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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; 

 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 
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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: 
 
др. Јездимир Вучетић 
 
Телефон:    (015) 879 ‐ 206.  
Канцеларија број:  117. 
 
Чланови Градског већа:  
 
Јанко Алексић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 213.  
Канцеларија број:  117. 
 
Томислав Арнаутовић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 266.  
Канцеларија број:  117. 
 
Дејан Сталовић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број:  122. 
 
Јован Миладиновић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број:  122. 
 
Драгослав Добрић,  
Телефон:    (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број:  122. 
 
Милан Илић,  
Драган Павловић, 
Миливоје Драгишић, 
Саша Сакић, 
Миливоје Исаковић. 
 
 
Градско веће: 
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 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; 

 извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 

 обавља  стручне  и  друге  послове  које  утврди  Скупштина  града,  Градоначелник  и 
Градско веће; 
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 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. 
Одлука о разрешењу доноси се већином од укупног броја чланова Градског већа. 
 
У Градској управи могу се поставити помоћници Градоначелника за поједине области. 
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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 19/08) 
 
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 ) 
 
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 ) 
 
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:                  015/873‐066 
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 110 
Александра Милетић 
015/879‐200, локал 209, канцеларија 110 
Јован Николић 
015/879‐200, локал 209, канцеларија 110 
 
Пословником о  раду  Скупштине  града Лозница  („Службени  лист  града Лозница”,  број  /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  /08) 
утврђено  је  право  грађанина  да  присуствује  седницама  скупштине  града  уз  претходну 
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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. 
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. 
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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,  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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 
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 19/2008  и  број 06/2013),  Одлуци  о  Градској  управи 
града Лозница ("Службени лист града Лозница" број 20/08 и број 09/09), 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. 06/09).   
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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). 

 
Одсек за друштвене делатности и омладину 
 

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

 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), 
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 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), 

 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), 
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 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 ("Службени 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) 
("Службени 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	
 
 
Одељење локалне пореске администрације 
 
Одељење локалне пореске администрације издаје уверења правном лицу ‐ предузетнику: 

 да је обвезник и да је/није измирио пореске обавезе, 

 да није обвезник; 

 о висини неизмирених обавеза, 

 да је обвезник и да је/није измирио пореске обавезе, 

 да није обвезник, 

 ради добијања визе, 

 ради регулисања кредита, 

 ради учешћа на тендеру, 

 о висини неизмирених обавеза, 

 ради остваривања права на дечији додатак, 

 ради остваривања права на социјалну помоћ, 

 ради остваривања права на туђу негу и помоћ, 

 усвајање детета, 

 ради остваривања права на субвенцију комуналних услуга, 

 ради ослобађања плаћања судских трошкова, 

 ради регулисања стамбеног питања, 

 ради откупа стана, 

 ради продаје стана, 

 ради  остваривања  права  на  пореско  ослобађање  од  плаћања  пореза  на  пренос 
апсолутних права, 

 ради остваривања права на рефундацију ПДВ‐а за куповину првог стана, 

 ради добијања виза, 

 ради отпуста из држављанства, 

 остало. 
 
 
Одељење за општу управу 
 

 врши се пријем захтева,  

 издавање радних књижица,  

 овера потписа, рукописа и преписа, о 

 вера изјава и уверења, 

 накнадни упис у матичну књигу рођених, 

 накнадни упис у матичну књигу умрлих, 

 промена личног имена, 

 исправка података у матичној књизи рођених, 

 исправка података у матичној књизи венчаних, 

 исправка података у матичној књизи умрлих, 

 исправка података у књигама држављана, 

 решавање о закључивању брака преко пуномоћника, 

 издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, 
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 издавање уверења из књига држављана, 

 упис у бирачки списак,  

 брисање из бирачког списка,  

 измене у бирачком списку и др. 
 
У оквиру службе правне помоћи састављају се предлози, жалбе, тужбе, уговори, тестаменти, 
изјаве, пуномоћја и др. 
 
 
Одељење за планирање и изградњу 
 

 Учествује  у  изради  просторног  плана  града  и  урбанистичких  планова  и  обавња 
одминистративне и друге послове за градску Комисију за планове, 

 Издаје обавештења (усмена и писана), 

 Издаје локацијске дозволе, 

 Издаје информације о локацији, 

 Потврђује урбанистичке пројекте и организује њихову јавну, 

 презентацију и предлоге за исправку граница суседних парцела, 

 Издаје одобрења за градњу, 

 Потврђује пријаву почетка извођења радова, 

 Потврђује пријаве за извођење радова за које се по закону о планирању и изградњи 
не издаје одобрење за изградњу, 

 Издаје писмену потврду о усаглашености изграђених темеља са потврђеним главним 
пројектом, 

 Издаје  употребние  дозволе  за  објекте  за  које  издаје  одобрења  за  изградњу. 
(употребне дозволе се до даљњег издају у одељењу за комунално стамбене послове 
и заштиту животне средине), 

 Издаје одобрења за изградњу и употребне дозволе за објекте који су изграђени или 
реконструисани без грађевинске дозволе до ступања на снагу Закона о планирању и 
изградњи, 

 Издаје решење о адаптацији унутрашњих гасних инсталација, 

 Издаје решење о инвестиционом одржавању објекта, 

 Издаје решење о помоћим објектима, 

 Издаје решење о адаптацији и санацији, 

 Потврђује пројекте парцелације и препарцелације Сви наведени послови обављају се 
на основу Закона о планирању и изградњи и Закона о општем управном поступку, као 
и  других  Закона  којима  се  делимично  уређују  поједине  области  од  интереса  за 
урбанизам, планирање и грађење. 

 
* у припреми. 
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ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
 
 
Одељење локалне пореске администрације 
 
Потребна документација за издавање неког од уверења: 
     –  захтев; 
     –  доказ о уплати административне таксе (уколико је за реализацију услуге неопходно 
платити таксу); 
     –  овлашћење/ пуномоћје издато од обвезника, уколико захтев за уверење подноси друго 
лице. 
     –  фотокопија личне карте подносиоца захтева. 
 
 
Одељење за општу управу 
 
Документација потребна за оверу: 

 фотокопија документа и оригинал на увид, 

 доказ о уплаћеној такси, 

 овера пуномоћја и изјава: потребно пуномоћје и изјава и даваоци пуномоћја и изјава 
лично са важећим личном картом, као и доказ о уплаћеној такси. 

 
Документација потребна за издавање радне књижице: 

 захтев за издавање радне књижице, 

 важећа лична карта, 

 радна књижица, 

 сведочанство, уверење или диплома. 
 
Документација потребна за накнадни упис у МКР: 

 захтев странке, 

 уверење о држављанству, 

 извод из матичне књиге венчаних (за венчање), 

 записник осаслушању два сведока о утврђивању датума и године рођења, 

 потврда  да  су  матичне  књиге  рођених  уништене  у  току  рада,  а  да  у 
ново  реконструисане није обновљен упис, 

 фотокопија личне карте, 

 доказ о уплаћевој такси. 
 
 
* у припреми. 
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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  01.01.2013.  до  31.12.2013.  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 

2013 

Примљени захтеви 

Грађани  5 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

1 

Одбачене 
(неблаговремене,  преурањене, 
недопуштене, ненадлежност)  
 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

Одбијене 

Грађани  / 

Медији  / 

Невладине  организације  и 
друга удружења грађана 

/ 

УКУПНО  6 

 
 
На један захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поднет од стране 
грађанина/ке није благовремено одговорено па  је  странка упутила жалбу Поверенику за 
информације  од  јавног  значаја  и  заштиту  података  о  личности  13.05.2013.  године.  На 
основу закључка Повереника број 07‐00‐03444/2013‐03 од 13.12.2013. године поступљено је 
и одговор грађанину/ки упућен је 16.12.2013. године. 
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ПРЕДСТАВКЕ  Тражилац информације 
Број 

2013 

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 

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
У извештајном периоду од 01.01.2012.  године до 31.12.2012.  године Одсек за  скупштинске 
послове  је  извршавао  послове  на  припреми  седница  Скупштине  града.  У  2012.  години 
одржано је 7 седницa Скупштине града. На поменутим седницама разматрано је 216 тачакa 
дневног  реда,  поводом којих  је донетa 87  одлукa, 107  решења, 24  закључака, 4  плана и 2 
програма  објављених  у  ''Службеном  листу  града  Лознице'',  којих  je  за  протекли  период 
издато 22. 
 
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  8 
седница на којим је разматрано 35 тачакa дневног реда и донела 83 предлога решења. 
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ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА  
 
Одсек  за  послове  Градског  већа  у  извештајном  периоду,  примио  је  укупно 918  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 2012.  године 17 редовних седница Градског већа са укупно 224 
тачке дневног реда и одржао 20 телефонских консултација по одређеним питањима. 
  У истом периоду примљено је, стручно обрађено и донето 13 решења по жалбама на 
првостепена решења Градске управе,  од којих ниједно није нападнуто  тужбом у  управном 
спору. 
 
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
У  извештајном  периоду  организовани  су  радни  састанци  градоначелника,  заменика 
градоначелника,  помоћника  и  осталих  представника  локалне  самоуправе  са 
представницима градских и републичких институција. Такође, организован је низ пријема за 
домаће и стране делегеције. 
Поред  редовних манифестација –  Дринска  регата,  Фестивал фоклора  „Европа  игра“,  Вуков 
сабор, Дан града, Моба, Краљевски карневал у Бањи Ковиљачи у 2012. години организован 
је и комеморативни скуп у помен стрељаном становништву у Драгинцу којем је присуствовао 
председник Владе РС господин Ивица Дачић. 
Ове  године  за  прославу  дана  града  16.6.2012.  године  отворен  је  савремени  Омладински 
центар  који  се  налази  у  сутерену  Гимназије.  Организована  је  већ  традиционална  посета 
делегације Града пољском граду Плоцку и учествовање на XIV Европском пикнику. 
  Годину  рада  кабинета  током  2012  обележиће  и  отварање  одељења  Факултета 
техничких  наука  из  НОвог  Сада  који  је  Лозничанима  по  први  пут  омогућио  да  студије 
похађају у свом граду. 
  Кабинет је такође предузимао активности у вези отварања новог вртића „Чаролија“ на 
Лагатору  и  отварање  вртића  у  Лешници  којем  је  поред  градоначелника  присуствовао  и 
Новак Ђоковић амбасадор УНИЦЕФ‐а. 
 
 
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
 
ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
Ред. 
бр. 

  2011. 
год. 

2012. 
год. 

Однос  2011.  год.  и  2012.
год. изражен  у % 

1.  Састављено пуномоћја и изјава  411  417  1% више 

2.  Састављено тужби  366  295  19% мање 

3.  Састављено уговора  225  268  19% више 

4.  Састављено жалби  159  133  16% мање 

5.  Састав.пригов.и предлога за извршење  144  166  15% више 

6.  Дато усмених правних савета преко  1500  1500  ‐ 

7. 
Написано других иницијалних аката у 
поступку пред судовима 

 
176 

 
183 

 
4% више 

Укупно   2981  2962  1% више 
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ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ 
 
 

Ред
. 
бр. 

 
2011. год. 2012 .год. 

Однос  2011.г  и 
2012.г изражен    у 
% 

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

60 100  58 900  2% мање 

2.  Заведено предмета у рачунару  Укупно  
3 567 

3 098  14% мање 

3.  Заведено  предмета  у  интерну  доставну 
књигу   

Укупно  
3 657 

3 098  14% мање 

4.  Разведено  решених  предмета  по  интерним 
доставним књигама у рачунару 

3 900  2 700  31% мање 

5.  Пресигнирано  предмета  у  рачунару  I 
основним евиденцијама 

35  38  8% више 

6.  Франкирано  коверата  I,  нелепљено 
доплатних  маркица,  заведено  у  књигу  за 
пошту 
Од  тога  препорука  налепљено  на  сваки 
коверат 

 
86 700 
 
76 427 

 
83 800 
 
75 500 

 
3% мање 
 
1% мање 

7.  Распоређено повратница по одељењима  92 000  79 000  14% мање 

8.  Распоређено  и  заведено  разних  аката  за 
одељење са препоруком 

26 200  24 797 
5% мање 
 

9.  Заведено захтева за дечије додатке  4 368  4 186  4% мање 

10.  Распоређено  и  заведено  разних  аката  за 
одељење (часописи) 
честитке и обичне поште прослеђено 

 
1 750 

 
1 400 

 
20% мање 

11.  Издато предмета по реверсу  277  229  17% мање 

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

135  123 
9% мање 
 

13.  Заведено рачуна у књигу рачуна  2 393  2 664  11% више 

14.  Сложено  картица  у  пасивну  картотеку  из 
ранијих година 

20  16  20% мање 

15.  Разних коверата и захтева заведено у књигу 
за место 

12  70  483% више 

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

да  да   

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

3 800  3 900  2% мање 

18.  Провере  о  предаји  одређених  писмена  и 
давање потврда 

77  95  23% више 

19.  Вођење архивске књиге  Да  Да   

20.  Вођење  књиге  о  давању  и  враћању 
предмета 

Да  Да   

Укупно  365508  353614  3% мање 
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СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РЕШАВАЊА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
(ГРАЂАНСКА СТАЊА) 
 

Ред. 
бр. 

 
2011. год. 2012. год. 

Однос  2011.г  и  2012.г 
изражен  у % 

1.  Укупан број примљених предмета  815  475  42% мање 

2.   Укупан број решених предмета: 
у року 
по истеку рока 

 
815 

 
475 

 
42% мање 

‐  ‐   

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. 

 
 
 
67 

 
 
 
71 

 
 
 
5% више 

‐  ‐   

6  2  66% мање 

6  5  17% мање 

735  397  46% мање 

1  ‐   

5.  Број поступања по извршним решењима 
Центар за социјални рад 

/  /   

6.  Број обустављених поступака  2  ‐  200% мање 

7.  Број одбачених захтева  2  ‐  200% мање 

8.  Број одбијених захтева  ‐  4  400% више 

9.  Број изјављених жалби на решење  ‐  ‐   

10.   Остали послови  ‐  ‐   

Укупно  819  475  42% мање 

 
 
МАТИЧНА СЛУЖБА 
 

Ред
. 
бр. 

 

2011. год. 
2012.год
. 

Однос  2011.г  и 
2012.г  изражен    у 
% 
 

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

1431 
314 
788 
 

1 356 
273 
788 
 

5% мање 
13% мање 
‐ 

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

 
1 431 
788 
314 
12 

 
1356 
788 
273 
12 

 
5% мање 
‐ 
13% мање 

3.  Састављено записника о венчању  265  363  36% више 
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4.  Састављено  записника  о  признавању 
очинства и 
уписано признање очинства у МКР 

175  200  14% више 

5.  Накнадни  упис  држављанства  по  основу 
решења 

455  350  23% мање 

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

160  273  70% више 

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

 
370 

 
418 

 
13% више 

8.  Састављено и суду достављено смртовница  300  248  17% мање 

9.  Састављено  записн.о  одређивању  имена 
новорођене деце 

972  1107  14% више 

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

 
4 169 

 
3 480 

 
17% мање 

11.  Унето у МКР  ЈМБГ  1 060  1 545  46% више 

12.  Урађено  и  достав.извештаја  о  смрти 
надлежним органима 

5 100  5 516  8% више 

13.  Достављено  извештаја  ОУП  Лозница  за 
дупликате МК 
рођених, венчаних, умрлих за 2009. годину 

 
2 533 

 
4 480 

 
77% више 

14.  Извршен  унос  основ.подат.‐  МКР‐МКВ‐МКЗ‐
КД укупно                

2 533  4 398  74% више 

  ‐ Накнадних забелешки у матичним књигама  5 804  8 645  49% више 

 Укупно  28974  35869  24% више 

 
ПОСЛОВИ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ 
 

Ред. 
бр. 

  2011. год.  2012.год. 
Однос  2011.г  и 
2012.г изражен  у % 

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

32 318 
1 589 
1 124 

22 496 
1 707 
1393 

30% мање 
7% више 
24% више 

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

 
620 
98 
72 

 
540 
92 
69 

 
13% мање 
6% мање 
4% мање 

3.  Издато уверења о држављанству  14 148  10 284  27% мање 

4.  Уверења   256  460  80% више 

5.  Издато  извода  из  МКР  ради 
одређив.ЈМБГ 

972  998  3% више 

6.  Спискови за I разред О.Ш.  за 6 школа  за 7 школа   
7.  Спискови регрута за 1995. годину  За годиш. 1994  За годиш. 1995   

8.  Остали послови  ‐  ‐   

9.  Отпремљено поште путем писама  1 371  518  62% мање 

Укупно  52 568  38 624  27% мање 
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БИРАЧКИ СПИСАК 
 
Ред. 
број 

 
2011. год.  2012.год. 

Однос  2011.г  и  2012.г 
изражен  у % 

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

4816  6641  39% више 

2.  Извршено 
провера,промена  и 
исправки 

20.000 
3053+ 
40.300 

116% више 

3.  Прослеђено поште  2353  3350  42% више 

4.  Уложено повратница  1679  3350  99% више 

5.  Потврде на захтев странке 
119 

727+ 
збирне 
потврде 

510% више 

Укупно  28 967  57 442  98% више 

 
 
 
 
 
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
 

Ред
. 
бр. 

 
2011. год.  2012.год. 

Однос  2011.г  и 
2012.г изражен  у % 

1.  Овера потписа, рукописа и преписа  14 041  27 140  93% више 

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

677 
343 
422 
Укупно 
1 442 

527 
317 
460 
Укупно 
1 304 

22% мање 
8% мање 
9% више 
 
10% мање 

Ред. 
бр. 

  2011. год.  2012.год. 
Однос  2011.г  и 
2012.г изражен  у % 

1.  Издато нових радних књижица  1 286  1452  13% више 

2.  Уписано школ.спреме у радне књижице  1 012  1101  9% више 

3.  Промена презиме. у радним књижицама  1 423  1396  2% мање 

4.  Примљено захтева физич.и правн.лица   18 800  21 297  13% више 

5.  Овера  потписа,  рукописа  и  преписа 
докумената 

19 355  19 808  2% више 

6.  Обрађено  и  издато  уверења  за  студентски 
дом 

367  347  5% мање 

7.  Издато уверења о издржав.члан.пород. 
лицима на приврем.раду у иностранству 

40  38  5% мање 

8.  Исправке у радним књижицама  106  85  20% мање 

9.  Обрађено и издато уверења за ученички дом  203  203  ‐ 

Укупно  42 592  45 727  7% више 
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3.  Достављено извештаја о: ‐ рођењу 
                               ‐ венчању                                      
                               ‐ смрти   

764 
678 
1 938 
Укупно 
3380 
 

598 
507 
2 023 
Укупно 
3 128 
 

22% мање 
25% мање 
4% више 
 
7% мање 

4.  Састављено запис.о признању очинства  90  86  5% мање 

5.  Састављање записника о венчању  232  213  8% мање 

6.  Уношење промена у матичне књиге  4 769  3 953  17% мање 

7.  Накнадни упис држављанства  475  346  27% мање 

8.  Издавање уверења о држављанству  9 675  6 554  32% мање 

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

979 
 

738 
168 

25% мање 
1680% више 

10.  Састављање смртовнице и достав.суду  485  460  5% мање 

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

332  370  11% више 

12.  Издато извода из:                 ‐ МКР 
                                     ‐ МКВ 
                                     ‐ МКУ 

8 993 
3 817 
1 212 
Укупно 
14 022 
 

6 628 
2 988 
1 427 
Укупно 
11 043 
 

26% мање 
22% мање 
18% више 
21% мање 

13.  Издавање  извода  намењ.употреби  у  
иностранству 

409  517  26% више 

14.  Уношење промена у бирачки списак 
        ‐ уписано 
        ‐ брисано 

 
1 821 
1 349 
 

 
1 607 
862 

 
12% мање 
36% мање 

Укупно  53 501  58 489  9% више 

 
 
ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Градска  управа  као  директни  корисник  је  у  периоду  од  01.01.  ‐  31.12.2012.  г.  вршила 
искључиво  трансферна  плаћања  за  своје  индиректне  кориснике  Месне  заједнице  и  то  у 
укупном износу од 38.997.093,53 динара. 
Додатни приходи за период од 01.01. – 25.12.2012..год. Месних заједница   наплаћени су у 
укупном  износу  од  7.559.297,50  динара,  при  чему  су  приходи  од  закупа    5.067.591,57  
динара, добровољни трансфери 2.491.705,93 динара .Овим приходима плаћени су расходи у 
укупном износу од 7.559.297,50  динара. 
               26‐27.12.2012.год.  угашени  су  рачуни  сопствених  извора  и  средства  су  пренета  на 
рачун јавних прихода у износу од 1.756.836,67 динара. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ 
 
Мала привреда 
 
 
У периоду од 01.01.2012.године до 31.12.2012.године урађено је следеће: 
 
Извршена је обрада  256 захтева за упис радњи у регистар. 
Извршена је обрада  295 захтева о промени у вези са радњом. 
Извршена је обрада  285  захтева за брисање радњи из регистра. 
Извршена је обрада   71  захтева за добијање извода из регистра. 
Извршена је обрада    2  захтева за превођење радњи у регистар радњи. 
Извршена је обрада 7  захтева за издавање дупликата решења од стране Агенције. 
Издато је 43 уверења о вођењу занатских радњи, 8 угоститељских, 21 аутопревозничких и 21 
трговинских радњи.   
Урађено  је  2  решења  о  давању  сагласности  за  продужење  радног  времена  угоститељских 
објеката . 
Такође    je  урађено    19  решења  о  категоризацији  објекта    за  смештај  туриста  у  домаћој 
радиности. 
Извршена обрада  10 захтева за издавање  потврде о предузетнику. 
Урађен је списак агенција и привредних субјеката који продају капацитете за смештај туриста 
и достављен Републичком заводу за статистику. 
Квартално  достављамо  Министрству  економије  и  регионалног  развоја  извештаје  о  броју 
лица    која  издају  куће,  апратмане  и  собе,  броју      категорисаних      лежајева  у  домаћој 
радиности и укупно уплаћеној боравишној    такси. 
 
Свакодневно  достављамо  Агенцији  за  привредне  регистре:    дневну  спецификацију  
примљених и обрађених  захтева, такође, месечне, збирне спецификације и фактуре укупно 
обрачунатих и наплаћених надокнада на име такси. 
 
Саобраћај 
 
  У области саобраћаја издато је 82 решење и то:  
 
75  решења o  издавању  ауто‐такси дозвола и  такси  таблица  за  обављања делатности  ауто‐
такси превоза на територији града Лозница, као и о уношењу промена података у исте; 
6 решења из области техничког регулисања саобраћаја;  
 
1 решење о изузимању од забране заустављања и паркирања возила – одређивање места за 
утовар/истовар робе. 
 
  Издато је 3 одобрења за улазак возила у пешачку зону (улицу Јована Цвијића). 
 
ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
 
Решења о промени намене пољопривредног земљишта 
 
У  2012 год.   примљено је  укупно 12 захтева од којих је 11 решено у року од месец  дана а 
један је у фази решавања. 
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Водни услови, водна сагласност, водна дозвола 
 
У 2012.год. примљено је укупно 3 захтева и сва три су решена. 
 
Уверења о бављењу пољопривредном производњом 
 
У 2012.год издато је  5  уверења. 
 
 
Потврде  којом  се  потврђује  да  је  пољопривредник  имао  услед  суше  умањен  принос  на 
стрним житима у износу од преко 50% у 2003.год 
 
У 2012.год. издато је 29 потврда. 
 
Захтеви за надокнаду штете настале уједом паса луталица 
 
У 2012. години поднето је 118 захтева. 
 
Захтеви  за  надокнаду  штете  настале  на  домаћим  животињама    услед  напада  паса 
луталица 
 
У току 2012. године поднето је 41 захтев. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Подаци  о  јавним  набавкама  за  2012.  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  2011. и 2012. 
години: 
 

ПРАВО  2011.                 2012.  НАПОМЕНА 

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

 561  495  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 

   637  672       пријем захтева,слање замолнице за 
изјаву  ЦСР,доношење  решења  и 
слање  базе  донетих  решења 
Министарству ради исплате 
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право на дечји додатак  просек 3.600  просек 3.515  пријем  захтева,доношење  решења 
,  достављање решења  странкама и 
слање  базе  донетих  решења 
Министарству ради исплате  

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

    
 
 
653 

 
 
 
718     

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

право  на    новчану 
помоћ  запосленој 
трудници 

/  60  пријем захтева,доношење решења, 
достављање  решења  странкама  и 
достављање  решења  Одсеку  за 
буџет ради преноса средстава 

право  на  новчану 
помоћ  незапосленој 
породиљи 

/ 
 
 
 

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

 
 
У  периоду  од  01.01.2012.године  до  31.12.2012.године  право  на  рефундацију  накнаде  за 
време  породиљског  одсуства  са  рада  ради  неге  детета  остварило  је  718  корисница 
породиљског  боловања,  а  у  2011.  години  право  на  рефундацију  накнаде  за  време 
породиљског  одсуства  са  рада  ради  неге  детета  остварило  је 561  корисница  породиљског 
боловања,што значи да је број корисница овог права у 2012. години у односу на 2011. годину 
био  већи  за  157.  Исплата,  рефундација  је  извршена  за  све  поднете  захтеве  закључно  са 
месецом новембром 2012. године. 
Право на родитељски додатак у 2011.години остварила  је 637  корисница за 645 деце, а у  
2012.години  672 корисница за 680 деце и то: 
 

  2011.  2012. 

за прво дете  299  320 

за друго дете   255  280 

за треће дете    60  63 

за четврто дете    15  17 

укупно деце  645  680 

 
Број корисника дечијег додатка по месецима је променљив у зависности од броја корисника 
који изгуби право у односу на број нових корисника. Тако да  је током 2012.године највећи 
број  корисника  права  био  3.539,  односно  6.550  деце  у  месецу  августу,  а  најмањи  број 
корисника 3.484 односно 6.460 деце у месецу јануару 2012. године . 
Новоподнетих захтева за признавање права нa дечји додатак у 2012. години било је 250, а у 
2011. години број нових  захтева био је 219. 
Поступајући по захтевима Основног суда у Лозници издато је 35 потврде , а по захтеву 
странака 69 потврда о подацима из службене евиденције. 
До 31.12.2012. године за остваривање овог права поднето је  захтева за 718 деце и то: 

за рођено дете          2011.  2012. 

за прво дете           309  325 

за друго дете           255  285 

за треће дете            62  73 
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за четврто дете            15  15 

за пето дете             2    6 

за шесто дете             2    2 

за осмо дете             /   / 

за близанце  (8х2)  16  (12x2)  24 

за тројке             /  / 

         укупно           661              718 

 
У односу на 2011.  годину у   2012.  години повећан  је број поднетих захтева за 57 деце  .Сви 
поднети захтеви су обрађени и средства подносиоцима захтева исплаћена. 
 
Борачко‐инвалидска заштита 
 

врста решења                                2011.     2012.                        напомена 

‐ правo на личну инвалиднину   1              2       по службеној дужности 
‐ престанак правa на личну              5              8                   по захтеву странака 
  инвалиднину 
‐ не признавање права на           5             2                 по захтеву странака 
 личну   инвалиднину   
‐ право на  месечно                        72            64               по службеној дужности 
  новчано примање                          
‐ престанак права на                  8              6                по службеној дужности 
  месечно новчано примање 
‐ признавање права на              2              1                по  службеној  дужности            
    породичну инвалиднину                                                     по захтеву странака 
‐ престанак права на           8              4                по службеној дужности 
  породичну инвалиднину                                                   по захтеву странака 
‐ признавање права на                     6              7                 по захтеву странака 
  погребне трошкове 
‐ помоћ у случају смрти                    4              4                   по захтеву странака 
‐ усклађивање права на                 108             /               по службеној дужности 
  месечно новчано примање 
 

         укупно                                    220           98 

 
ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
Примљено 38 захтева за укидање избегличког статуса на лични захтев странака, обрађено и 
прослеђено на потпис у Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у Београд; 
издатo 102 потврдa о продуженом статусу за избегла лица  ОУП – у Лозници; 
издато 58 потврда о продуженом статусу од стране Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије; 
попуњено  3  образаца  о  промени  места  боравишта  за  избегла  лица  на  територији  града 
Лознице; 
примљено  2  захтева  за  исправку/измену  решења  о  признавању  својства  избеглог  лица  и 
прослеђено на потпис у Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије; 
издато  3  сагласности  о  одласку  избеглих  лица  у  друге  општине/градове  на  територији 
Републике Србије; 
издато  5  решења  о  укидању  статуса  избеглог  лица  по  службеној  дужности,  потписаних  у 
Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије; 
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примљена  2  захтева  за  накнаду  погребних  трошкова  за  преминула  избегла  лица  и 
прослеђени  у  Комесаријат  за  избеглице  и  миграције  Републике  Србије  у  Београду  за 
рефундацију трошкова. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ 
 
У  извештајном  периоду,  поднето  је  1288  захтева  овом  Одсеку.  Од  тога  је  122  захтева  за: 
локацијску дозволу,   33 потврде урбанистичких пројеката парцелације и препарцелације, а 
715  разна  дописа,  158  захтева  за  информације  о  локацији,  13  потврда  о  усклађености 
изграђених темеља, 247  захтева за постављање привремених објеката(летње баште,  тенде, 
гондоле, уличну продају),  и сл. 
Обрађено  је   захтева 1244 док се 44 налази 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 01.01.2012. – 31.12.2012. године у 
Одсеку за урбанизам: 
 

Поднето захтева 
Број 
поднетих 
захтева 

Број 
решених 
захтева 

Решено 
у % 

Број 
нерешених 
захтева 

Нерешено 
у    % 

Одсек за урбанизам  1288  1244  97%  44  3% 

 
Група за послове заштите и унапређења животне средине 
 
Табеларни приказ броја примљених и решених захтева од 01.01.2012 . до 31.12.2012.  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 

27  26  1 

 
ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО‐ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО‐СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
Табеларни приказ  броја  примљених и  решених  захтева  од 01.01.  ‐ 31.12.2011.  у Одсеку  за 
грађевинарство, имовинско‐правне и комунално‐стамбене послове: 
 

Врста поднетог захтева 
Број 
поднетих 
захтева 

Број 
решених 
захтева 

Решено 
у % 

Број 
нерешених 
захтева 

Нерешено 
у    % 

‐ грађевинске дозволе 
77  64  83%  13  17% 
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‐  пријава  почетка 
грађења објекта 

43  43  100%  /  0% 

‐  пријава  припремних 
радова 

3  3  100%  /  0% 

‐  решења  за  помоћне 
објекте 

150  136  91%  14  9% 

‐  употребна  дозвола  и 
технички пријем 

73  53  73%  20  27% 

‐  имовинско‐правни 
предмети 

46  34  74%  12  26% 

‐  претварање 
привремених  у  сталне 
дозволе 

7  5  72%  2  28% 

УКУПНО  399  338  85%  61  15% 

 
Укупан  број  свих  поднетих  захтева  у  извештајном  периоду  у    Одељењу  за  планирање  и 
изградњу је 1714. Од укупног броја поднетих захтева у редовној процедури решено је 1608 
захтева а нерешених је 106 захтева. 
 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ НАДЗОРА И САОБРАЋАЈА 
 
Укупан број предмета                                   114                       
    Покренут: ‐ по службеној дужности                                39                       
                                             ‐ по захтеву странке                                 75                         
    Број предмета из претходних година у којима су доношени акти           45                    
    Урађено записника                                                                                     160 
    Укупно донетих решења                                                                              76                 
                                         ‐ од тога за уклањање                                                                     68 
                                         ‐ за забрану коришћења                                                                 ‐ 
                                         ‐ за затварање градилишта                                                              4 
                                         ‐ за обуставу радова                                                                             2 
                                         ‐ забрана уклањања                                                                        ‐ 
                                         ‐ измена техничке документације                                                  1 
                                         ‐ остала решења                                                                                 2 
    Донето закључака о дозволи извршења                                                     48 
    Донето закључака о обустављању поступка                                             33                       
    Остали закључци                                                                                                  5 
    Добровољно извршено                                                                                      ‐ 
    Принудно извршено                                                                                           ‐ 
    Изјављено жалби   (15 одбијено, 1 усвојена, 5 нерешених)                      21 
    Поднете кривичне пријаве                                                                                   4 
    Поднете прекршајне пријаве                                                                              ‐ 
    Поднете пријаве за привредни преступ                                                            ‐       
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                 У    извештајном  периоду  Грађевинска  инспекција:  извршила  је  160  инспекцијских 
прегледа,  обрадила је 113 предмета  плус  45 предмета  пренето из претходне године, 39 по 
службеној дужности и  75 по захтеву странке. 
 
  Донето је 76 решење од којих је 68 решења за уклањање (дела или целог објекта), ‐ за 
забрану  уклањања  ,  ‐  за  забрану  коришћења  објекта  , 4  за  затварање  градилишта    и 1  за 
измену  техничке  документације;    48  закључака  о  дозволи  извршења,  33  о  обустављању 
поступка,  5    осталих  закључака    (продужетак  рока,  постављање  привременог  заступника, 
одлагање извршења, одбацивање захтева и тд. ). 
  На решења Грађевинске инспекције изјављена је 21 жалба.  
Од стране инспектора поднете су 4    кривичне пријаве Основном  јавном тужилаштву 
ради подношења оптужног предлога за покретање кривичног поступка код надлежног 
суда а на основу овлашћења из Закона. 
 
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
У  извештају  се  даје  и  упоредни  приказ  инспекцијског  надзора  вршеног  од  стране 
Саобраћајне инспекције за период 2011 – 2012. година. 
                                                                                                                 2012. год.               
Укупно предмета                                                             443                           
По захтеву странке                                                                     227                           
По службеној дужности                                                            216                                                                           
Заштита и  одржавање путева                                                  199                           
Донето решења                                                                          352                          
Поднето захтева за  покретање                                                                                                     
прекршајног поступка                                                                 19                           
Јавни превоз                                                                                                                         
путника и ствари                                                                      244                          
Јавни превоз                                                                                                                
ствари                                                                                           77                          
Ауто‐такси превоз                                                                  148                          
Градски и приградски 
превоз путника                                                                           19                          
Привремено искључење из 
саобраћаја возила                                                                      13                          
Захтев за покретање  
прекршајног поступка                                                              29 
 
 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 
У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Комуналне 
инспекције из домена њене надлежности за период од 2011. године ‐ 2012. године. 
                                                               2011. год.              2012. год.              % 
________________________________________________________________________________                       
Укупан број  
обрађених                                               1094                          1203             109,90 
предмета 
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Број сачињених записника и 
записника са управном мером            1508                          1453 
 
Број донетих                                               331                            347 
решења 
 
Број донетих                                           1234                          833 
закључака                                                                        
Број поднетих пријава     
органу за прекршаје                                    82                              218 
Укупно изјављених                                       5                                  4 
жалби  
Број закључака  
о принудном                                                15                               6 
извршењу  
Број извршилаца                                          7                                7 
 
 
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
У извештају се даје упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране Инспекције 
за заштиту животне средине за период 2011.‐2012. година: 
 
                                                                                2011. год.                      2012. год.         % 
 
Укупан број предмета                                              52                                   52                100 
 
‐ по службеној дужности                                         45                                   43 
‐ по захтеву странке                                                   7                                     9      
                                                                                      
Број предмета пренет из претходне године       0                                     1 
 
Урађено записника                                                   87                                   86 
 
Донето решења                                                         45                                   49 
 
Донето закључака                                                    46                                    43 
 
Обавештења странкама                                             5                                    12 
 
Достава на даљу надлежност                                    2                                     2 
 
Број дописа по разним основама                            12                                   10 
 
Службене белешке                                                   12                                    18 
 
Изјављено жалби                                                         1                                      0 
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ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
 
 
Преглед   донетих решења у 2012. години (годишња задужења) 

 

  Порески облик  Донета 
решења 

Годишње 
задужење 

годишње 
уплате 

Проценат 
наплате 

1  Порезу  на  имовину  физичких 
лица 

18235  42.986.644  34.681.005  80,67 

2  Порез на имовину правних лица  204  45.322.568  34.435.324  75,97 

3  Комунална  такса  на  истицање 
фирме на послоном простору 

3417  21.334.912  16.998.753  79,76 

4  Порез на земљиште    4.751.640  2.297.547  48,35 

5  Посебна  накнада  за  заштиту  и 
унапређење животне средине 

26.176  13.685.929  8.943.592  65,34 

  У К У П Н О  48.032  128.081.696  97.356.223  76,01 

 
 

6  Накнада  за  коришћење 
грађевинског земљишта 

139  29.561.163  Евиденција у 
ЈП „Град“ 

 

 
 
Преглед издатих уверења 

 
 

Прегл
ед  

пријав
љених 
потра
жива

ња

  Обвезници  Број издатих уверења 

1  Правна лица и предузетници  221 

2  Физичка лица  600 

У К У П Н О  821 

1  Пријава потраживања – ликвидација  17 

2  Пријава потраживања – стечај  12 

У К У П Н О  29 
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Преглед  донетих решења по основу приговора обвезника 

 

  Захтеви  Број донетих решења 

  Врста  Број 
захтева 

Усвојен 
приговор 

Одбијен 
приговор 

Делимично 
усвојен 

Необрађен 

1  Прекњижавање  и 
повраћај  263  243  0  0  20 

2  Застарелост  права  на 
наплату  292  219  57  0  16 

3  Неуручена решења  130  7  104  9  10 

4  Корекције 
зоне, квадратуре и сл.  54  48  5  0  1 

5  Дуплирано  задужење  из 
2009  89  86  0  0  3 

6  Статусне промене  291  219  54  2  16 

7  Остали захтеви  123  35  30  14  44 

  У К У П Н О  1242  857  250  25  110 

 
Теренска  контрола 
 

  Поднети 
захтеви 

Записник  о  теренској
контроли 

Решено 
канцеларијском 
контролом 

Необрађени 
предмети 

1  119  100  13  6 

 
Пореске  пријаве 
 

  Пореске пријаве  Евидентиране 

1  ППИ 1 – имовина правних лица  209 

2  ППИ 2 – имовина физичких лица  1.491 

 
У К  У П Н О  1.700 

 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2014. године 

 

 80

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 
 
У  току  2012.  године,  самостално  или  у  сарадњи  са  Одељењем  инспекцијских  послова, 
Одељење комуналне полиције је имало 1256 интервенције на терену.  
 
Од  укупног  броја  интервенција  305  је  било  излазак  по  захтеву  странке,  а  по  службеној 
дужности  951  интервенција  (контрола  возила  на  зеленим  површинама,  недостатак 
поклопаца шахти и знакова, јавна расвета и сл.). 
 
 
ЛОКАЛ ИНФО СЕРВИС (ЛИС – СИСТЕМ 48) 
 

  2012 

Решено позитивно  348 

Решено негативно  18 

Без надлежности  8 

Одбијено – непотпуна документација  44 

Обавештење странке да ће бити решено  42 

УКУПНО ПОДНЕТО  460 

 
 
 
 
 
 
 
* ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2013. годину још увек није урађен (у припреми је). Након усвојања 
на  Скупштини  града  (током  марта  2014.  године)  подаци  о  пруженим  услугама  за  2013. 
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 2012. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 16/12) 
 
Одлука о буџету града Лозница за 2013. годину      
(„Службени лист града Лозница”, број 21/12) 
 
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2012. годину 
(„Службени лист града Лозница”, број 5/13) 
 
Одлука о ребалансу буџета града Лознице 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) 
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ПОДАЦИ	О	ЈАВНИМ	НАБАВКАМА	
 
У  извештајном  периоду  од  01.01.2012.  до  31.12.2012.  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 параментри набавки за 2012. 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 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ   

Опис предмета јавне набавке  Закључен уговор  
са  следећим 
понуђачима 

 
Вредност уговора 

Услуге   

Отворени 
поступак 
 

Услуге  дезинсекције  ‐  
интегралног  
сузбијања комараца 

 
''Еко‐Дез'' доо Београд  

 
4.698.900,00 

 

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ      

 

  Добра   

Врста 
поступка 

Опис  предмета  јавне  
набавке 

Закључен уговор са  
следећим понуђачима 

Вредност уговора 
(са ПДВ‐ом) 
 

ЈНМВ  Набавка рачунара и рачунарске 
опреме 

''Ас електроник'' Лозница  854.040,00 

ЈНМВ  Набавка  новогодишњих 
поклона  (обликована  по 
партијама од 1‐10): 
‐Партија  1  –Роковник  средњег 
квалитета 
‐Партија  2  –Роковник  вишег 
квалитета 
‐Партија  3‐Хемијске  оловке 
сред.квал. 
‐Партија  4‐Хемијске  оловке 
вишег квал. 
‐Партија  5‐Упаљачи  средњег 
квалитета 
‐Партија 6‐Зидни календари 
‐Партија 7‐Стони календари 
‐Партија 8‐Рекламне мајице 
‐Партија  9‐Остали  рекламни 
материјал 
‐Партија 10‐Рекламне кесе 

 
 
 
‐''Ступар Радосав'' 
 
‐''Ступар Радосав'' 
 
‐''АГС''  Маркетин. 
граф.радња 
‐''АГС''  Маркетин. 
граф.радња 
‐ 
 
''АГС'' Маркет. граф.радња 
''АГС'' Маркет.граф.радња 
‐ 
‐ 
 
‐''ГИТ ВУК'' Лозница 

 
 
         
122.400,00 
 
72.000,00 
 
19.200,00 
 
15.120,00 
 
‐ 
 
142.800,00 
84.600,00 
 
‐ 
‐ 
78.000,00 

 
ЈНМВ 

Помоћ  избеглицама  која  се 
састоји у набавци грађевинског 
материјала  избеглим  лицима 
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на  територији  града  Лознице 
по партијама: 
‐Партија 1‐ ПВЦ столарија 
 
‐Партија  2‐санитарије  за 
купатило 
 
‐Партија 3‐цреп са превозом 

 
 
''СОКО СТ''  Липнички Шор 
''СОКО СТ''  Липнички Шор 
''Модинг''  доо  Бања 
Ковиљача 

 
 
816.910,46 
 
455.796,24 
 
519.480,00 

ЈНМВ  Набавка  добара  за  интерно 
расељена  лица  у  виду 
грађевинског материјала –ПВЦ 
столарија 

''Партнер  столарија'' 
Лозница 

484.020,00 

ЈНМВ  Набавка  канцеларијског 
материјала за потребе Градске 
управе по партијама: 
Партија 1: Папир 
Партија 2: Обрасци 
 
 
Партија 3: Блоковска роба 
Партија 4: Књиге 
Партија 5: Свеске 
Партија 6: Коверте 
Партија 7: Фасцикле 
Партија 8: Оловке 
Партија 9: Тонери 
Партија 10: Фломастери 
 
Партија 11: Рибони 
Партија 12: Остало 
 
Партија 13: Матичне књиге 

 
 
 
 
''Новитет'' доо Лозница 
''Савремена 
администрација''  доо 
Београд 
''Новитет'' доо Лозница 
''Новитет'' доо Лозница 
''Новитет'' доо Лозница 
''Новитет'' доо Лозница 
''Новитет'' доо Лозница 
''Новитет'' доо Лозница 
''Ас електроник'' Лозница 
''Графоо  –Лозница'' 
Лозница 
‐ 
''Графоо  –Лозница'' 
Лозница 
''Савремена  
администрација''  доо 
Београд 

 
 
 
 
951.917,80 
130.997,58 
 
 
79.248,80 
11.103,80 
45.902,00 
93.576,00 
381.494,00 
117.174,00 
993.100,00 
22.324,00 
 
‐ 
188.420,82 
98.530,00 

ЈНМВ  Набавка путничког аутомобила  ''Бонида ауто'' доо Шабац  847.527,00 

ЈНМВ  Набавка  средстава  за 
одржавање  хигијене  за 
потребе Градске управе 

 
ЗГТР ''Јуниор'' Лозница 

 
492.366,80 

ЈНМВ  Набавка  пића  за  потребе 
бифеа Градске управе и остале 
робе широке потрошње  

 
''МИЛЕ  ПРОМ''  доо 
Лозница 

 
713.462,01 

ЈНМВ  Набавка  горива  за  потребе 
Градске управе 

''НИС'' а.д. Нови Сад  2.817.780,00 

ЈНМВ  Набавка  намештаја  за  потребе 
Градске управе 

СТАТР ''Жићо''   356.832,00 

ЈНМВ  Набавка  клима  уређаја  са 
уградњом 

''Ас електроник'' Лозница  791.874,40 

ЈНМВ  Набавка  намештаја  за  потребе 
Градске управе – II фаза 

''Модинг''  доо  Бања 
Ковиљача 

287.025,60 
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УСЛУГЕ   
 

ЈНМВ  Услуге  осигурање  аутомобила  и 
лица 

ДДОР Нови Сад  413.540,00 

ЈНМВ  Услуге  преноса  скупштине 
седница града Лозница 

РТВ ''Подриње'' Лозница  ‐пренос  по  1  дану: 
100.300,00 
‐усл.оглаш.и 
инф.јавн.: 
149.860,00 

ЈНМВ  Изнајмљивање  билборда  на 
територији града Лозница 

''Лотет'' Лозница  17.700,00    по 
страни 

ЈНМВ  Услуге  системске  дератизације 
на  територији  града Лознице за 
2012. 

 
''Еко‐Тим '' доо Лозница 

 
2.996.470,70 

ЈНМВ  Услуге  штампања  за  потребе 
градске  управе,  обликованe  у 5 
партија: 
Партија I – Штамп.билборда 
Партија  II  –Штам.  позивница, 
каталога, чест. и ост.промо мат. 
Партија III – Штам.служ.листа 
Партија IV – Штам.визит карата 
Партија  V  –  Штам.плак.за  ипис 
деце у први разред 

 
 
 
''Пластекс'' Лозница 
''АГС'' Лозница 
 
''АГС''Лозница 
''АГС'' Лозница 
''АГС'' Лозница 

 
 
 
343.970,00 
505.740,00 
 
378.000,00 
1.440,00 
9.840,00 

ЈНМВ  Сервисирање  и  одржавање 
аутомобила  типа  ''Шкода'' 
и''Фиат'',  обликовано  у  2 
партије: 
‐Партија I‐ сервис ''Шкода'' 
‐Партија II – сервис ''Фиат'' 

 
 
 
Ауто  кућа  ''Самарџић'' 
Београд 
''Бонида ауто'' Шабац 

 
 
 
145.200,00 
 
41.196,00 

ЈНМВ  Услуге  сервиса  фотокопир 
апарата,  скенера  и  штампача  и 
рециклажа тонера 

''Ас електроник'' Лозница  Проц.  вр. 
885.000,00 
Норма  час  за 
сервис  фоток.  ‐
944,000 
Норма  час  за 
сервис  штам.и 
скен. – 814,20  

ЈНМВ  Услуге  израде  пројектне 
документације – израда главног 
пројека  ''Центар за рекреативну 
наставу'' у Тршићу 

 
 
''Пирамида  2003''  доо 
Лозница 

 
 
3.084.000,00 

 
РАДОВИ 

 

ЈНМВ  Извођење  радова  на 
реконструкцији  простора  месне 
канцеларије  у  Лешници  са 
променом  намене  у  дечије 
обданиште – II фаза 

 
 
''Инград'' доо Лозница 

 
 
2.085.876,70 
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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК      

 

  Добра   

Врста 
поступка 

Опис  предмета  јавне  
набавке 

Закључен уговор са  
следећим понуђачима 

Вредност уговора 
(са ПДВ‐ом) 

ППБОЈП  Помоћ избеглицама у виду пвц 
столарије  и  санитарије  за 
купатило  

 
 
''СОКО СТ''  Липнички Шор 

 
 
143.956,46 

 
Услуге 

ППБОЈП  Масовна  штампа,  печатирање, 
инсертовање  и 
персонализација  пошиљака 
одељења  локалне  пореске 
администрације  у  вршењу 
послова  утврђивања,  контроле 
и  наплате  пореза  на  имовину 
локалних  комуналних  такси  и 
накнаде  за  заштиту  животне 
средине 

ЈР  ПТТ  Саобраћаја 
''Србија'' Беогад  
РЈ ''Хибридна пошта'' 

528.380,00 

ППБОЈП  Извођење  концерта  ''Сања 
Илић и балаканика'' за потребе 
Дана града 
 

''Удружење  балканика'' 
Београд 

1.589.905,50 

Радови 

ППБОЈП  Извођење додатних  радова  на 
изградњи  гасне  котларнице  у 
ОШ ''Петар Тасић'' Лешница 

 
''Нешком'' доо Лозница 

 
2.498.176,20 

ППБОЈП  Додатни радови на адаптацији 
дома културе –Доњи Добрић 

 
''Нешком'' доо Лозница 

 
273.323,40 

ППБОЈП  Додатни радови на адаптацији 
и санацији пословног простора 
''Лозничанка'' 

 
''Нешком'' доо Лозница 

 
1.862.275,48 

ППБОЈП  Додатни  радови  на 
реконструкцији дома културе и 
задруге у МЗ Цикоте 

 
''Слога  тренд''  доо 
Лозница 

 
915.680,00 

ППБОЈП  Додатни  радови  на 
реконструкцији  подрумског 
простора  у  новом  делу  зграде 
Гимназије  ''Вук  Караџић'' 
Лозница 

 
''КЕЈ'' доо Ваљево 

 
1.071.529,68 
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Укупно јавне набавке велике вредности: 1 поступак. 
Укупно јавне набаве мале вредности: 21 поступак( и то добра ‐12; услуге ‐8; радови ‐1) 
Укупно јавне набавке у преговарачком поступку 8 поступака ( и то добра ‐1; услуге ‐2; радови 
‐5). 
Сви спроведени поступци су успешно окончани. 
Управи за јавне набавке достављени су тромесечни извештаји за сваки квартал. 
Шеф  одсека  за  јавне  набавке  врши  контролу  исправности  спроведених  поступака  јавних 
набавки  осталих  корисника  средстава  из  Буџета  града,  по  упућеним  захтевима,  а  пре 
плаћања и трансферисања средстава на рачуне корисника.   
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На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник  Републике Србије ''116/08)                    
 
 
 
 
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. Г0ДИНУ 
За период од 01.01.2013. ‐ 31.12.2013. 
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Град Лозница – Градска управа   

Редн
и 
број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процењен
а 
вредност 
(укупно, 
по 
годинама)

Планирана  средства 
у буџету/фин. плану 
(без ПДВ‐а) 

Врста 
поступка 

Оквирни датум  Напомена 
(централизаци
ја,  претходно 
обавештење, 
основ из ЗЈН...) 

Износ  Конто  Покретања
поступка 

Закључења
уговора 

Извршењ
а 
Уговора 

  УКУПНО                 

  Добра                 

1.  Канцеларијски 
материјал 
Папир 
Обрасци 
Блоковска роба 
Књиге 
Свеске  
Коверте 
Фасцикле  
Оловке 
Тонери 
Фломастери 
Остало 
Матичне књиге 
ОРН: 30192000 

 
2.988.900 
1.000.000 
110.000 
67.000 
9.500 
39.000 
80.000 
325.000 
99.400 
1.000.000 
19.000 
160.000 
80.000 

   
 
426 

 
Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
Јун 

 
Јул 

 
Јул 2014 

Ова  набавка  ће 
се спроводити  у 
поступку  јавне 
набавке  мале 
вредности.  У 
складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
Процена 
количина  је 
утврђена  на 
основу  стварно 
утрошених 
добара  на  бази 
предходне 
године. 

Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, потребе су исказане на 
основу стварно утрошка из предходне године . 
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утврђивања 
процењене вредности  
 
 

Процена количина  је извршена на основу анализе потрошње претходне три  године,  увећане за додатне 
активности и потребе . 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње). 

2.  Пиће за потребе бифеа 
Градске управе. 

720.000    423711  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
Септембар 

 
Октобар 

 
Октобар2014
.  

                    
Процењена 
врдност  је 
добијена на 
основу 
стварног 
утрошка  у 
бифеу 
Градске 
управе  . 
Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
                        

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања 
процењене вредности  

Набавка  се  спроводи  у  складу  са  потребама  градског  бифеа.  Потребе  су    иказане  на  основу    анализе 
потрошње у  предходној години.   

3.   
Набавка  недељног 

 
 

   
 

 
Преговарачк

 
Јануар 

 
Фебруар 

 
Фебруар 

Набавка  се 
спроводи  у 
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листа  лозничке 
новости 
И  услугу  оглашавања  ( 
закуп по страни) 

1.700.000  4234  и  поступак 
без 
објављивања 
јавног 
позива  ( 
Стари закон) 

2014.  преговарач
ком 
поступку 
без 
објављива
ња  јавног 
позива 

 
 
4. 
 

Набавка  поклона 
рекламног  материјала  
за  госте  и  стране 
делегације  

1.100.000    423712  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Мај  Децембар  До  испоруке 
уговорених 
добара 

Јавна 
набавка  се 
спроводи  у 
две  фазе  и 
то  Мај  и 
Децембар. 
Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

 
 
 
5. 
 
 

 
 
Бензин  за  потребе 
Градске управе 

 
 
2.466.650 

   
 
426411 

Поступак 
јавне 
набавке  
Мале 
вредности 

Октобар  Новембар  До  годину 
дана од дана 
закључивањ
а 

 
 
Процењена 
врдност  је 
добијена на 
основу 
стварног 
утрошка  у 
бифеу 
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Градске 
управе    . 
Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.           

 
6. 
 
 

Средства  за 
одржавање хигијене 

500.000    426811  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Септембар  Октобар  Октобар 
2014 

Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

 
 
7. 
 

Набавка  грађевинског 
материјала    ПВЦ 
столарије 

2.250.000    472931 –  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Фебруар  Март  Април  По  уговору  
о  сарадњи  
Комесарија
та  и  града 
Лознице  
број 
371/2012‐I 
од 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2014. године 

 

 92 

19.10.2012. 
Комесарија
т 90% 
Учешће 
града 10% 
 

 
 
8. 

Набавка 
пољопривредне 
механизације  ( 
Машине и алати) 

1.400.000    472931 –  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Фебруар  Фебруар     Фебруар  По  уговору  
о  сарадњи  
Комесарија
та  и  града 
Лознице  
број 
371/2012‐I 
од 
19.10.2012. 
Комесарија
т 90% 
Учешће 
града 10% 

 
9. 

Грађевински материјал 
За  потребе  избеглих  и 
интерно  расењених 
лица  ( ПВЦ столарија  ), 
санитарија. 

3.334.000    472931  – 
Накнаде  за 
социјалну 
заштиту 
( подрачун) 

 
Отворени 
поступак 
јавне 
набавке  

 
 
Октобар 

 
 
Новембар 

 
 
Децембар 

По  уговору  
о  сарадњи  
Комесарија
та  и  града 
Лознице  
број 
240/2013‐I 
од 
21.05.2013. 
Комесарија
т 90% 
Учешће 
града 10% 

 
 

Набавка машина, алата 
пољопривредне 

 
 

  472931  – 
Накнаде  за 

Поступак 
јавне 

 
 

 
 

 
 

Набавка  се 
финсира  на 
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10 
 
 

механизације  за 
избегла  и  интерно 
расењена  лица  на 
територији  града 
Лознице 

2.975.000  социјалну 
заштиту 

нанабвке 
мале 
вреднсоти 

Октобар  Новембар  Децембар  основу 
уговора 
закључених 
са 
Комесарија
том  за 
избеглице. 
Учешће 
Града 10%. 

 
11. 
 
 

Набавка  санитарије  , 
ламината 

550.000    472931  – 
Накнаде  за 
социјалну 
заштиту 

Поступак 
јавне 
нанабвке 
мале 
вреднсот 

Јануар  Фебруар  Март  По  уговору  
о  сарадњи  
Комесарија
та  и  града 
Лознице  
број 
371/2012‐I 
од 
19.10.2012. 
Комесарија
т 90% 
Учешће 
града 10% 

12.  Канцеларијски 
намештај 

1.400.000    512221  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Април  Мај   Јун  Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
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13. 
 
 

Рачунари и опрема  1.050.000    512  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Фебруар  Март  Април 2014  Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

 
14. 

Опрема за Омладински 
центар 
Камера  Рачунар 
фотоапарати 

717.000    512  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Септембар  Октобар  Новембар  Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

 
15. 
 

Набавка Аутомобила за 
потребе  Градске 
управе 

2.000.000    512  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Септембар  Октобар  Октобар  Ова  набавка 
ће  се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности.  У 
складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
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  Услуге                 

 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 

Услуга  консалтинга  на 
увођењу  ИСО 
стандарада 

 
 
 
1.300.000 

   
 
 
423599 
Остале 
стручне услуге 

 
 
Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
 
 
Јун 2013. 

 
 
 
Јул 2013. 

 
 
март 
 2014. 

Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

Дератизација  на 
територији  Града 
лознице 

 
 
 
3.000.000 

  Раздео  3, 
Глава  3.01  Ф‐
ја  740 
Економска 
класификациј
а 421321 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Март  Април  Јул  Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

 
Услуге осигурања: 
Аутомобила 
Зграде 
Запослених 
 

 
 
500.000 

   
421500 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Март  Април  Април 2014.  Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
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19. 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 

мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

Дезинсекција   5.000.000    Раздео  3, 
Глава  3.01  Ф‐
ја  740 
Економска 
класификациј
а 421321 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 

Март  Мај  Октобар  Набавка  се 
спроводи  у 
поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вреднсоти. 

Услуга  закупа 
билборда  на 
територији  Града 
лознице 

650.000    423431  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Фебруар  Март  Март 2014.  Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
 

Услуга  штампе: 
Билборда,  Рекламног 
материјала, позивница 
честитки  ,  флајера, 
Службеног листа Града 
Лознице 

 
 
 
1.075.500 
 

  423412 
423419 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Јун  Јул  Јул 2014  Набавка 
обликована 
у  више 
партија. 
Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
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22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  39. 
Закона.  

Услуге  телевизијског 
преноса  седница 
скупштине  града  и 
информисање. 

2.550.000    Ф‐ја110 
 423421 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Фебруар  Март  Април 2014.  Ова  набавка 
ће  се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности.  У 
складу  са 
чланом  26. 
Закона.  ( 
Стари  закон 
о  јавним 
набавкама) 

Услуге  одржавања 
Скенера,  штампача 
фотокопира  и  набавка 
резервних  делова, 
рециклажа тонера. 

1.250.000 
 

  425  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Септембар  Октобар  Октобар 
2014 

Набавка 
обликована 
по 
партијама. 
Ова  набавка 
ће  се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности.  У 
складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
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24. 

Техничка  контрола 
Главног  пројекта  за 
рекреативни  центар  у 
Тршићу. 

700.000    511  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Јануар  Фебруар  Фебруар201
3 

Ова 
набавка  ће 
се 
спроводити  
у  поступку 
јавне 
набавке 
мале 
вредности. 
У  складу  са 
чланом  26. 
Закона.  ( 
Стари Закон 
о  јавним 
набавкама ) 

25. 
 
 
 

Хидроизолација  
Лозничанке  

2.040.000    511  Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Јануар  Фебруар  Мрт   

 
26. 
 

Извођење  радова  на 
инвестиционом 
одржавању    зграде 
Градске управе 

3.000.000     511  зграде  и 
грађевински 
објекти 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Март  Април   Мај  Набавка  се 
спроводи 
на  основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама 

 
27. 
 

Извођење  завршних 
радова  на  изградњи 
фискултурне  сале  у 
ОШ''Вера  Благојевић'' 
у Бањи Ковиљачи 

25.000.000    474 
Вишенаменск
и  пројекти  
511  зградр  и 
грађевински 
објекти 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 

Мај  Јун   Јул  Набавка  се 
спроводи 
на  основу 
члана  32. 
Закона  о 
јавним 
набавкама. 
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28. 
 
 

 
Насипање  атарских 
путева 

16.647.516    421 
пољопривред
а    Раздео  3 
Глава  3.06  ЕК 
425 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 

Јула  Август  Септембар  Набавка  се 
спроводи 
на  основу 
члана  32. 
Закона  о 
јавним 
набавкама 

 
29. 
 
 

Чишћење  водотока 
Првог и Другог реда  

2.671.907    421 
пољопривред
а    Раздео  3 
Глава  3.06  ЕК 
425 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Октобар  Октобар  Новембар  Набавка  се 
спроводи 
на  основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама 
 

 
 
30. 

Извођење  додатних 
радова  на 
фискултурној  сали  у 
ОШ''Вера  Благојевић'' 
у Бањи Ковиљачи 

2.500.000    474 
Вишенаменск
и  пројекти  
511  зградр  и 
грађевински 
објекти 

Преговарачк
и  поступак 
без 
објављивања 
јавног 
позива 

Новембар  Новембар  Децембар  Набавка  се 
спроводи 
на  основу 
члана 36. 

31 
 
 

Израда  пројектно 
атестне документације  
и  извођење радова на 
прикључном 
топловоду   

2.990.000    474 
Вишенаменск
и  пројекти  
511  зградр  и 
грађевински 
објекти 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Новембар  Новембар  Децембар  Набавка  се 
спроводи 
на  основу 
члана 39. 
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редн
и број 

Предмет 
 набавке 

Процењена вредност 
Основ  из 
Закона 
за изузеће 

Оквирно 
време 
покретањ
а поступка 

 Оквирно 
време 
реализације 
уговора 

Конто 
(планска 
година) 

Износ на 
конту 
(планска 
година) 

Извор финансираања 
(планска година) 

Укупна 
По 
годинам
а 

   УКУПНО                       

  
  
ДОБРА 
  

 
              

  
  

  
1. 

Набавка 
новогодишњих 
пакетића    за 
запослене  у 
Градској управи 

250.000 

  

Чл.39 
Став2 

Новембар  Децембар  413142  250.000  01‐буџет  

3.  Набавка  Опрема 
за попис основних 
средстава  

130.000 
 

Члан    39. 
Став 2. 

Септемба
р 

Октобар  515111  130.000  01‐Буџет 

 
 
 
4. 

Набавка 
намештаја  за 
агенцију  

400.000 

 

Члан  39. 
Став 2. 

Новембар  Децембар  512221  400.000 

Након  обуставе 
поступка  ЈН  намештаја 
због  мера  штедње 
извршена  је  набвка 
неопходног  намештаја 
за архиву и Агенцију за 
регионални развој. 

5. 
Набавка извода из 
матичних књига 

3.000.000 
 

Члан 7.  Јануар  Децембар         426111  3.000.000  01‐буџет 
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7. 
Набавка  цвећа  и 
зеленила 

300.000 
 

Чл.39 
став2 

Јануар  Децембар         426131  300.000  01‐буџет 

8.  Набавка  стручне 
литературе:  
‐Сл.гласник  
‐Буџ.саветник 
‐Цекос 
‐Час.о изградњи 

 
 
800.000 

 

Члан 7.   Јануар  Децембар  426311 

 
 
800.000 

01‐буџет 

9 
Услуге  контроле 
интег.сузбиј. 
комараца 

400.000   
Члан  39. 
Став 2 

Мај  јун  421321  300.000  01‐буџет 

10. 
Услуга  израде 
бисте  Владислава 
Броњевског 

268.000   
Члан 39 
Став 2 

Јун  Јул  423  268.000  01‐буџет 

11. 

Услуга  
коришћења 
лиценце  за 
антивирус 

50.000   
Члан  39. 
Ств 2 

Јул  Јул  423  50.000  01‐буџет 

12. 
Поклон  пакетићи 
за  ђаке  прваке  ( 
саобраћајни сет) 

400.000   
Члан  .39. 
став 2 

Август  Септембар  Септембар  400.000 
Набавља  се  у  циљу 
едукације  деце      у 
саобраћују.  

13. 
 

Услуге  вршења 
стручног  надзора 
над  извођењем 
радова 

400.000   
Члан  39. 
Став 2 

Јануар  Децембар  511  400.00  01‐буџет 

14. 
Услуге  прања 
веша 

50.000    Чл.39.  Јануар   Децембар  423611  50.000  01‐буџет 

15. 
Услуга  прања 
аутомобила 

150.000   
Члан  39 
став 2 

Јануар   Децембар  423911  150.000  01‐буџет 

16. 
Услуге превоза 
Ангажовање 

330.000   
Члан  39 
став 2 

Април  Мај  423911  330.000  01‐буџет 
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превоза  на 
различитим 
релацијама  у 
складу  са 
потребама 
наручиоца 

17 

Коричење  и 
рестаурација   
повезивање 
службених 
гласника  

300.000    
Чл. 39  став 
2. 
 

Јануар  Децембар 

423911‐
остале 
опште услуге 
Ф‐ја 130 

300.000  01‐буџет 

18 
Услуге  текућег 
одржавања зграде 
Градске управе 

2.200.000    Чл.7 став 1  Јануар  Децембар 

425110‐ 
текуће 
поправке  и 
одржавање 
зграде 

1.500.000  01‐буџет 

19. 
Механичке 
поправке 

10.000   
Члан  39. 
Став 2 

Јануар  Децембар 
425211 
Механичке 
поправке 

10.000  01‐буџет 

20. 
Набака  алата  и 
инвентара 

10.000   
Чалан  39. 
Став 2 

Јануар   Децембар  426913  10.000 
 
 
01‐буџет 

21. 
Услуге  поправке 
намштаја  ( 
столарске услуге) 

40.000  425221 
Члан  39. 
Став 2 

Јануар   Децембар 
425221 
Намештај 

40.000  01‐буџет 

22 

Услуге  одржавања 
телефона  и 
телефонских 
инсталација  са 
припадајућом 
опремом 

   400.000  425 
Чл..39 
став.2 

Септемба
р 

Септембар2
014 

425223‐ 
одржавање 
опреме  за 
комуникациј
у Ф‐ја 130 

150.000  01‐буџет 

23 
Тек.поправке  и 
рез.делови    за 
''Заставу'' 

300.000  425 
Чл.39.  став 
2 

Октобар  Новембар  425211  300.000   01‐буџет 
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24.  
Услуге  јавног 
здравља 

10.000  424 
Члан 
39.став2 

Јануар  Децембар  424331  10.000   

25.  

Набавка  огрева  за  
избегла и интерно 
расељена лица 
 
 
 

400.000  472 
Члан  39. 
Став 2 

Септемба
р 

Децембар 

472931 
Накнаде  за 
социјалну 
заштиту 
 

400.000 
Комесаријат  за 
избеглице 

26. 
 

Набавка 
материјала    за 
монтажу 
водоводних  и 
каналитациони 
цеви 

150.000   
Члан  39. 
Став 2 

Март  Јануар    Јануар  150.000  01‐Буџет 

27. 
 
 
 

Извођење  
инжењерских  и 
геотехничких  
истраживања 
радова    за 
потребе    израде 
плана    детаљне  
регулације   

400.000   
Члан  39. 
Став 2 

Април  Мај  511  400.000  01‐Буџет 

 
28 
 

Опрема  за 
комуникацију 

400.000  4252 
Члан  39 
став 2  

Јануар  Децембар  4252  400.000  01‐буџет 

 
29. 
 

Текуће поправке и 
санација  крова  на 
згради  Градске 
управе  

400.000  425 
Члан  39. 
Став 2 

Новембар  Децембар  Децембар  400.000  01‐Буџет 
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ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2013‐31.12.2013 

Р
е
д
н
и
  б

р
о
ј 

Подаци о поступку и предмету 
јавне набавкe 

Подаци о вредности јавне набавке  
(у хиљадама динара) 

Подаци о изабраном понуђачу 
Подаци 
 о понуди 

В
р
ст
а 

п
о
ст
уп
ка
 

О
сн
о
в 

и
з

ЗЈ
Н
 

В
р
ст
а 

п
р
ед

м
ет
а

П
р
ед

м
ет
 

Опис  предмета 
јавне набавке 

Процење
на 
вредност 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ 

Уговорена 
вредност 
са ПДВ 

Датум 
закључењ
а уговора 

Назив  и 
седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
ел

и
х 

п
о
н
уд

а 

К
р
и
те
р
и
ју
м
 

за
 и
зб
о
р
 

I 
II  III 

I
V 

V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV 

1 
О
п 

чл3
2. 

Р 
Радов
и 

Извођење 
завршних  радова 
на  објекту 
фискултурне  сале 
у  ОШ''Вера 
Благојевић'' 

25.000.00
0 

18.391.431  22.069.717        Јун 
Нешком  д.о.о. 
и  Пирамида 
2003 

2021411
39 

5   

2. 
О
п 

Чл.
32 

Р 
Радов
и 

Извођење радова 
на  насипању 
некатегорисаних 
атарских путева 

16.647.51
7 

14.959.880  17.951.976 
24.09.201
3. 

''Стобекс'' 
д.о.о. Лозница 

0757336
7 

2   

3.         

Додатни радови у 
фискултурној 
сали  у  ОШ  ''Вера 
Благојевић''  

2.500.000  2.213.838  2.656.605 
10.12.201
3 

Нешком  д.о.о. 
и  Пирамида 
2003 

2021413
9 

1   

НАЗИВ HАРУЧИОЦА: Град Лозница    ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

                                 Градска управа    7  5  1  1  0 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: ул.Карађорђева број 2 15300 Лозница    МАТИЧНИ БРОЈ: 
    0  7  1  7  1  4  1  2 

    ПИБ: 
    1  0  1  1  9  6  4  0  8 
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4.         
Набавка  пвц 
столаријеи грађе  

3.334.000  2.248.578  2.698.293 
20.11.201
3 

''Кеј''  д.о.о. 
Ваљево 

1000688
13 

3   

          Дезинскеција   5.000.000  4.975.000  4.975.000 
07.05.201
3 

''Eko Dez''  
1705463
5 

1   

УКУПНО 
52.481.5
17 

42.788.72
7 

50.351.59
1 
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од  01.01.2013 до 31.12.2013 
 

Редн
и 
број 

Врста  предмета 
јавне набавке 

Укупан број  
закључених уговора 

Укупна вредност 
закључених  уговора  без 
ПДВ 
(у хиљадама динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са ПДВ 
(у хиљадама динара) 

I  II  III  IV  V 

1  добра  16                      15.861 
 
19.034 

2  услуге  7  11.930 
 
14.317 

3  радови  4  10.496 
 
12.596 

Укупно  27  38.287 
 
45.947 

 
  Место и датум:  Одговорно лице:Милојка Смиљанић         Лозница, 31.12.2013 
                            Службеник за јавне набавке:* 
              Печат              Слађана Томићевић 
                            Телефон :015/879‐263 
 *или друго лице које обавља послове јавних набавки 
 
   

НАЗИВ HАРУЧИОЦА: Град Лозница    ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

                                         Градска управа    7  5  1  1  0 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: ул.Карађорђева број 2 15300 Лозница    МАТИЧНИ БРОЈ: 
    0  7  1  7  1  4  1  2 

    ПИБ: 
    1  0  1  1  9  6  4  0  8 
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД од 01.01.2013 до 31.12.2013 
 
    Табела 1 

Исход поступака 
јавних набавки 

Број поступака 

Јавне набавке 
велике вредности 

Јавне набавке 
мале вредности 

Успешно спроведени  5  27 

Обустављени     1 

Поништени делимично     

Поништени у целини     

Укупно     

 
Табела 2 

Р
ед

н
и
 б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
уп
ка

В
р
ст
а 

п
р
ед

м
ет
а

П
р
ед

м
ет
 

Опис  предмета  јавне 
набавке 

Процењена 
вредност 
(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 
поништењ
а поступка 

Опис разлога  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

1 
ЈН
М
В 

Д 
 

 
Набавка 
канцелариског 
намештаја 

1.400.000 
Члан  109.  
Став 2. 

Из  објективних 
односно  доказивих 
разлога  –Мере 
штедње 

2 
 
 

         
 

3               

4               

… 
 
 

         
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          Одговорно лице: 
              Место и датум                                                                                                Милојка Смиљанић 
             Лозница, 31.12.2013. године                                                                                                                

                                                                                                  
Службеник за јавне набавке:                                           
Слађана томићевић 

                                                                                                    Печат 
                                                                                                                                                                     Телефон:018/879‐263 
                                                                                                                                                                      
*или друго лице које обавља послове јавних набавки   

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:  
ГРАД ЛОЗНИЦА  
 ГРАДСКА УПРАВА 
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА  
Карађорђева број 2, 15300 Лозница 
 
 
 

ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ 

7  5  1  1  0 

МАТИЧНИ БРОЈ 

0  7  1  6  9  9  8  1 

ПОРЕСКИ  ИДЕНТИФИКАЦИОНИ  
БРОЈ 

1  0  1  1  9  6  4  0  8 
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. Г0ДИНУ  
 
   

СКУПШТИНА  

Редн
и 
број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процење
на 
вредност 
(укупно, 
по 
годинам
а  без 
пдв‐а) 
2014.год. 

Планирана средства у 
буџету/фин. плану 
(без ПДВ‐а) 

Врста 
поступка 

Оквирни датум  Напомена 
(централиза
ција, 
претходно 
обавештење
,  основ  из 
ЗЈН...) 

  Конто  Покретањ
а 
поступка 

Закључењ
а 
уговора 

Извршења 
Уговора 
(  извршење 
у 
предходној 
години) 

                   

  Услуге                 

  Услуге  телевизијског 
преноса  седница 
скупштине града 
Информисање  о 
раду скупштине 

 
 
3.000.000 
 
 

 
 
7.599.000 

 
Раздео2, 
Глава 
2.00  Ф‐
ја110  
ЕК 423421
 
 
 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
Фебруар 
   2014. 

 
Март 

 
Март 2015. 

Извор 
финансирањ
а  01‐Буџет. 
Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       
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Обрадио:      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Службеник за јавне набавке           ЛОЗНИЦЕ 
__________________________________       __________________________________ 
Слађана Томићевић, дипл. економиста         ЈОВАН ТОДОРОВИЋ   
 
   

  
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 

Редни 
број 

Предмет 
 набавке 

Процењена вредност 

Основ  из 
Закона 
за изузеће 

Оквирно 
време 
покретања 
поступка 

 Оквирно 
време 
реализације 
уговора 

Конто 
(планска 
година) 

Износ на 
конту 
(планска 
година) 

Извор 
финансираања 
(планска година) 

Укупна 

Планирана 
средства  у 
фин. 
Плану. 

                          

  
  
ДОБРА 
  

Процењена 
вредност  за 
2014.(без 
пдв‐а) 

             

  

  

31. 
Услуге  мобилне 
телефоније 
(Скупштина) 

    42.500  51.000 
Члан  39. 
Став 2 

Март 
Фебруар 
2015 

Раздео 2, Глава 
2.00 
Функционална 
класифи.110 
ЕК 421414 

51.000        01‐Буџет 
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
 
 

Град Лозница – Градска управа   

Редн
и 
број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процење
на 
вредност 
(укупно, 
по 
годинама 
без пдв‐а)
2014.год. 

Планирана  средства  Врста 
поступка 

Оквирни датум Напомена 
(централиза
ција, 
претходно 
обавештење
,  основ  из 
ЗЈН...) 

  Конто  Покретањ
а 
поступка 

Закључењ
а 
уговора 

Извршења 
Уговора 
(  извршење 
у 
предходној 
години) 

  Добра                 

1.  Канцеларијски 
материјал 
  
Папир 
Обрасци 
Блоковска роба 
Књиге 
Свеске  
Коверте 
Фасцикле  
Оловке 
Тонери 
Фломастери 
Остало 
Матичне књиге 
ОРН: 30192000 

Укупно:  
2.069.500 
500.000 
70.000 
40.000 
9.500 
33.000 
72.000 
200.000 
55.000 
800.000 
10.000 
150.000 
130.000 

 
4261 
6.000.000 
 

 
 
426111 
 
Ф‐ја 130 
Раздео 3
Глав 
3.00 

 
Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
Јун 

 
Јул 

 
   Јун   
  2015 

Ова  набавка 
ће  се 
спроводити  у 
поступку 
јавне  набавке 
мале 
вредности.  У 
складу  са 
чланом  39. 
Закона.  
Процена 
количина  је 
утврђена  на 
основу 
стварно 
утрошених 
добара  на 
бази 
предходне 
године. 
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Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности  
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, потребе су исказане 
на основу стварно утрошка из предходне године . 
Процена  количина  је  извршена  на  основу  анализе  потрошње  претходне  три  године,  увећане  за 
додатне активности и потребе . 
Процена  вредности  је  утврђена  на  основу  анализе  цена  из  уговора  из  претходнe  3  година,  као  и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње). 

2.  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
Пиће  за  потребе  бифеа 
Градске  управе,  (коктел 
за  Дан  Града,  Коктел  за 
Нову  годину  ,одборнике, 
комисије итд.)  
Безалкохолна  
негазирана пића 
Минерална вода 
Роба широке потрошње 
Домаћа  брендирана 
ракија  

 
 
800.00
0 

 
 
1.900.000 

423711
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

 
Септемба
р 

 
Октобар 

 
Октобар 
2015.  

Процењена 
врдност  је 
добијена  на 
основу 
стварног 
утрошка  у 
бифеу 
Градске 
управе  . 
Набавка  се 
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама.      

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности  

Набавка се спроводи у складу са потребама градског бифеа. Потребе су  иказане на основу  анализе 
потрошње у  предходној години.   

3.   
Набавка недељног листа 
лозничке новости 
И  услугу  оглашавања  ( 
закуп по страни) 

 
 
1.700.00
0 

 
 
17.000.00
0 

4234 
Ф‐ја 
830 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

 
Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

 
Јануар 

 
Фебруар 

 
Фебруар 
2015. 

Процењена 
вредност  је 
добијена  на 
основу 
остварења  из 
предходне 
године 
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4. 
 
 
 
 

Набавка  електричне 
енергије 
 
 
 

2.400.00
0 

9.500.000  421211
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Поступак  јавне 
набавке     
мале 
вредности 

Јануар  Фебруар  Фебруар 
2015 

Процењена 
вредност  је 
изражена  на 
основу 
потрошње 
из 
предходне 
године . 
Набавка  се 
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама   

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 
 

Наручиоци су у обавези да спроведу јавну набавку  електричне енергије  почев од  01.јануара. 2014. 
Године  на  основу  усклађивања  правног  система    и  доношења  Закона  о  енергетици    ''Службени 
гласник  РС''  број  57/2011,  којим  је  предивиђено  постепено    отварање  тржишта  електричне 
енергије..Према  члану 206.  Став 3.  Закона  предвиђено  је      да  од 1.  Јануара 2014.  Године  право  на 
јавно  снабдевање      по  регулисаној  цени    имају  само  домаћинства  и мали  купци(  купци  који  имају 
мање од 50 запослених ,  укупан годишњи приход  од 10 милиона  евра у динарској противвредности 
и чији су сви објекти  прикључени на дистрибутивни систем  напона од 1кВ). 

 
 
5. 
 

Репрезентација  и 
поклони 
Набавка  рекламног  и 
пропагандног 
материјала                       ( 
Дан Града )  

 
300.00
0 

 
1.900.000 

 
423712 
Ф‐ја 130 
Раздео 3
Глав 
3.00 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Мај  Јун2014  До испоруке 
уговорених 
добара 

 
Набавка  се 
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама 

 
 
 
6. 

 
 
Бензин  за  потребе 
Градске управе 

 
 
700.00
0 

 
 
3.500.000 

 
 
426411 
Ф‐ја 130 

Поступак 
јавне 
набавке  
Мале 

 
 
Септемба
р 

 
 
Новембар 

 
фебруар 
2015. 

 
Процењена 
врдност  је 
добијена  на 
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Раздео 3
Глав 
3.00 

вредности  основу 
стварног 
утрошка.   
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

 
 
 
 

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности

 
Набавка  се  спроводи      за  потребе  Градске  управе  и  обављања    службених  путовања  у  земљи  и 
иностранству.  
 

7. 
 
 

Средства  за  одржавање 
хигијене 

500.00
0 

600.000  426811
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

Септемба
р 

Октобар  Октобар 
2015 

Процењена 
врдност  је 
добијена  на 
основу 
стварног 
утрошка.   
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

 
 
 
 
 

 
Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности

 
 
Набавка се спровди у циљу побољшања услова за рад и одржавања хигјене  у згради градске управе.  
 
 

 
8. 

Грађевински материјал 
За  потребе  избеглих  и 
интерно расењених лица 
грађа и  санитарија . 

1.420.00
0 

3.000.000  472931 
– 
Накнад
е  за 

поступак  јавне 
набавке 
мале 
вредности  

Октобар  Новембар  Децембар  По  уговору  
о  сарадњи  
Комесаријат
а  и  града 
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соција
лну 
заштит
у 
Ф‐ја 
070 
Разде 
3 
Глава 
3.01 

Лознице  
број 
240/2013‐I 
од 
21.05.2013. 
Комесаријат 
90% 
Учешће 
града  10% 
Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

 
 
 
 

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

 
Набавка се спроводи на основу уговора између Комесаријата  за избеглице Републике Србије и града 
Лознице.  У  циљу  пружања  помоћи    за  побољшање  услова  становања  породицама  избеглица  у 
процесу интеграције  на територији  јединице локалне самоуправе. Средства се додељују  за набавку 

ђ б б б9.  Канцеларијски  намештај 
(Одељење за  Финансије, 
Одељење    Локална 
пореска  администрација 
,  Одељењ  за  планирање 
и  изградњу)‐  Месне 
канцеларије 

 
 
1.700.00
0 

 
 
3.700.000 

 
512221
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

 
Април 

 
Мај 

 
Август 2014. 

Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

 
 
 
 

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Набавку је неопходно реализовати из разлога што је постојећи намештај дотрајао и не може да служи 
архивирању и одлагању постојеће документације. У појединим канцеларијама канцеларијси намештај 
није замењен више од 10 година,  не постоји адекватна заштита документације коју смо у обавези да 
чувамо 10 година а неку и трајно.  
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10. 
 
 

Рачунари и опрема 
Електронска опрема 
Комуникациона опрема 

750.00
0 

3.700.000  512 
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

Мај  Јун  Јул2014  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

 
 
 
 

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Набавка  је неопходна ради замене старих и дотрајалих рачунара и рачунарске опреме  . Могућа је и 
набака једног фотокопир апарата за потребе Копирнице Градске управе. 

 
11. 

Опрема  за  Омладински 
центар 
‐Електронска опема 
Комуникациона опрема 
 

400.00
0 

3.700.000  512 
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 
512242
512230 

Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

Мај  Јун  Јул  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

12. 
 
 
 

Материјал  за  образовање 
и  усавршавање 
запослених 
Набавка  стручне 
литературе  штампана 
издања  и  електронска 
издања:  
‐Сл.Гласник  
‐Буџ.саветник 
‐Цекос 
‐Час.о изградњи 
‐IPC  
Параграф 
Буџетски саветник 
 

 
 
900.00
0 

 
 
1.200.000 

 
4263 
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Преговарачки 
поступак  

Фебруар  Фебруар  Фебруар 
2015. 

Набавка  се 
спроводи  на 
основу 
члана 35.,36. 
Закона  о 
јавним 
набавкама.  
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Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Неопходно је извршити набавку стручне литературе како би обезбедили адекватно праћење Закона, 
Подзаконских прописа  Одлука итд. 
 
 

 
 
13. 
 

Набавка  Аутомобила  за 
потребе Градске управе 

 
1.500.00
0 

5121 
1.800.000 

512 
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

Мај  Јун  Јул  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

 
 
 
 
 
 

Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Потребно  је  набавити  два  мања  аутомобила  јер  су    аутомобили  типа  ''  Застава''    прешли  велику 
километражу  преко 220.000 км.   Годиште 2000. Захтевају доста велика улагања у погледу  лимарских 
и механичких поправки .  

  Услуге                 

 
14. 

Услуга осигурања 
Аутомобили 
Запослени 
Осигурање зграде 

 
400.00
0 
180.00
0 
120.00
0 

 
800.000 

 
421512 
421520 
421511 
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

 
Поступак  јавне 
набавке  мале 
вредности 

 
Март 

 
Март 

 
Март 2015. 

Набавка се  
спроводи 
на  основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама     

Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Неопходно  је  обезбедити  континуирано  осигурање  запослених  ,импвине  и    аутомобила;  Процена 
вредности је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем врдности за пораст броја 
запослених   и возног парка за 2 аутомобила, уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до 
закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као  и претходне године... 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текуће  поправке  и 
одржавање  зграде 
градске  управе( 
водоводних 
инсталација, 
електроинсталација, 
столарски  радови, 
молерско  фарбарски 
радови,  одржавање 
клима  уређаја  , 
лимарски радови, итд..) 

 
 
 
 
 
2.500.00
0 

 
 
 
 
 
3.150.000 

 
 
425 
Ф‐ја 
130 
Раздео 
3 
Глав 
3.00 

 
Поступак 
јавнне 
набавке  мале 
вредности 

Фебруар  Март  Март 2015  Јавна 
набавка  ће 
бити 
спроведена 
по 
партијама. 
Партије  ће 
бити 
обликоване 
у  више 
позиција  за 
сваку врсту

  Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

  Неопходно  је  обезбедити  континуирано  одржавање  зграде  Градске  управе,  у  погледу 
редовних  поправки и одржавања електроинсталација, водоводних инсталација, клима уређја као 
и извођење молерско фарбарских и столарских радова 

16. 
 

Услуге    медијског 
информисања грађана. 
Услуге    телевизијског 
снимања,извештавања 
и    информисања  (  ТВ 
регионалног карактера) 
Услуге  телевизијског 
маркетинга  (  ТВ 
локалног карактера) 
Информисање  грађана  
и  израда  едукативних 
емисија ( Радио станица 
регионалног карактера) 
Услуга  информисања    у 
локалном    штампаним 
медијима  

 
7.333.00
0 

8.799.000  Ф‐ја 
860 
ЕК:423
4 

Отворени 
поступак 
Јавне набавке 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар  Март 
 

Фебруар 
2015. 

Поступак 
јавне 
набавке  ће 
бити 
обликован 
по 
партијама . 
Спроводи  се 
на  основу 
члана  32. 
Закона  о 
јавним 
набавкама. 
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  Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности   

 

17   
Дератизација  на 
територији  Града 
Лознице 

 
 
 
3.000.00
0 

 
 
 
10.000.00
0 

Раздео 
3,  Глава 
3.01 Ф‐ја 
740 
Економс
ка 
класифи
кација 
421321 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Март  Април  Јул  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

  Разлог  и  оправданост 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 
На основу члана 8. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'', бр. 
125/04), обавеза локалне самоуправе је да спроводи дезинсекцију и дератизацију 

18   
 
Дезинсекција  

 
 
4.400.00
0 

 
 
10.000.00
0 

Раздео 
3,  Глава 
3.01 Ф‐ја 
740 
Економс
ка 
класифи
кација  
421321 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 

Март  Мај  Октобар  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  32. 
Закона  о 
јавним 
набавкама.      

19  Услуга  закупа  билборда 
на  територији  Града 
лознице 

650.000  17.000.00
0 

423431 
Ф‐ја 830 
Раздео 3
Глав 
3.00 

Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

Фебруар  Март  Март 
2015. 

Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       
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20  Услуга  штампе: 
Штампање  Билборда, 
позивница  честитки  , 
флајера,  Службеног 
листа  Града  Лознице, 
Информатора итд.  

 
 
 
1.100.00
0 
 

 
 
 
17.000.00
0 

 
423412 
423419 
Ф‐ја 830 
Раздео 3
Глав 
3.00 

 
 
Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
 
 
Октобар 

 
 
 
Новембар 

 
 
 
Јул 2015 

Набавка 
обликована 
у  више 
партија. 
Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

21  Текуће  поправке  и 
одржавање опреме 
Услуге  одржавања 
Скенера,  штампача 
фотокопира  и  набавка 
резервних  делова(  за 
рачунаре  штампаче 
скенере  и  фотокопир 
апарате)  редован  сервис 
фотокопир  апарата  у 
Копирници  Градске 
управе,  пуњење  ‐ 
репарација тонера. 

 
 
 
900.000 
 

 
 
 
2.500.000 

 
 
 
4252 
Ф‐ја 130 
Раздео 3
Глав 
3.00 

 
 
Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
 
 
Септембар 

 
 
 
Октобар 

 
 
 
Октобар 
2015 

 
Набавка 
обликована 
по 
партијама. 
Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона  о 
јавним 
набавкама.      

22  Услуга  одржавања 
аутомобила  типа 
1.''Шкода''  
2.''Застава'' 
           3. ''Фиат'' 

 
 
900.000 

2.500.000 
 

 
425 
Ф‐ја 130 
Раздео 3
Глав 
3.00 

 
Поступак 
јавне 
набавке 
мале 
вредности 

 
 
Фебруар 

 
 
Март 
 

 
 
Март2015 

 Набавка  се 
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
Закона 

  Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Потребно  је  обезбедити    редовно  и  ванредно  сервисирање  аутомобила    ради  безбедности људи  у 
саобраћају. 
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23. 

Извођење радова 
Реконструкција  пута  Л‐
50 од магистралног пута  
М4  Брезјак  –
Радинковача 
 

 
 
8.330.00
0 

 
 
10.000.00
0 

 
Глава 
3.10 
474  – 
Вишена
менски 
пројекти
    Конто 
511 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке  

Април  Мај  Јул  Учешће 
Министарст
ва  
Учешће 
Града 
10.000.000 
А  Остатак 
Министарст
во 
саобраћаја 

 
24. 
 
 
 
 

Извођење радова 
 
Реконструкција   
комуналне  
инфраструктуре   у Бањи 
Ковиљачи(  Улица 
Маршала  Тита  у  Бањи 
Ковиљачи ) 

 
50.000.0
00 

 
60.000.00
0 

Глава 
3.10 
 
474  – 
Вишена
менски 
пројекти
    Конто 
511 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 
Члан  32. 
Закона 

      Суфинансир
ање 
капиталних 
пројеката  
зaједно  сa 
републички
м 
средствима ( 
Град 
учествује  са 
60.000.000 
са пдв‐ом 

 
 
25. 
 
 
 

 
Извођење радова 
 
 
Реконструкција  улице 
Бакал Милосава 

12.500.0
00 

15.000.00
0 

Глава 
3.10 
 
474  – 
Вишена
менски 
пројекти
    Конто 
511 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 
Члан  32. 
Закона 

      Суфинансир
ање 
капиталних 
пројеката  
зсједно  дс 
републички
м 
средствима. 
Град 
учествује  са 
15.000.000 
са пдв‐ом 
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26. 
 
 
 

Извођење радова 
 
Извођење  завршних 
радова    на  изградњи 
мултифункционалног  
Центра у Тршићу 

50.000.0
000 

60.000.00
0 

Глава 
3.10 
 
474  – 
Вишена
менски 
пројекти
    Конто 
511 

Отворени 
поступак 
јавне 
набавке 
Члан  32. 
Закона 

      Суфинансир
ање 
капиталних 
пројеката  
зсједно  дс 
републички
м 
средствима. 
Град 
учествује  са 
60.000.000 
са пдв‐ом 
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27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извођење  радова  на 
инвестиционом 
одржавању  зграде: 
‐Надоградња зграде   
‐Сређивање  ВЦ‐а, 
ходника  и  Одељења  за 
урбанизам ) 
‐Реконструкција 
постојећих гаража 
Санација  и  адаптација 
архивског  депоа, 
Адаптација  месних 
канцеларија 
Адаптација  сале  за 
венчање  

 
 
4.000.00
0 
 
 
2.000.00
0 
1.300.00
0 
500.000 

 
 
10.500.00
0 

 
511 
Ф‐ја 130 
Раздео 3
Глав 
3.00 

Отворени 
поступак 

Март  Април  Мај  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  32. 
Закона  о 
јавним 
набавкама       

Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Потребно  је  извршити    инвестиционо  одржавање    зграде,  адаптације  ВЦ‐а,  замену  плочица  на 
ходнику у згради Градске управе. 
Извршити  адаптацију    Одељења  за  планирање  и  изградњу.  Адаптација  одељења  за  финансије  и 
друштвене делатности.  

Прибављање 
непокретности                    
(Аутобуске станице) 
 
 

 
50.000
.000 

 
50.000.
000 
‐ 

Глава 3.10 
474  – 
Вишенаме
нски 
пројекти 
Конто 511 

 
Предходни 
распис 
 
 
 
Отворени 
поступак  

 
Март 

 
Април 

 
Мај 

Потребно  је 
расписати 
предходни 
распис  на 
основу  члана 
59.  Закона  о 
јавним 
набавкама  а 
потом 
расписати 
отворени 
поступак 
јавне  набавке 
велике 
вредности.  
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 

Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

Регулисање вишегодишњег  проблема превоз путника на територији града Лознице. 

Ревитализација  и 
Насипање  атарских 
путева  на  територији 
Града Лознице 
 
УКУПНО  ЗА  ОВЕ  ДВЕ 
ПОЗИЦИЈЕ 14.636.000 СА 
ПДВ‐ОМ  (  Чишћење 
водотока    и  Атарски 
путеви) 
 

9.700.
000 

14.636.000  Ф‐
ја421‐ 
Пољоп
ривред
а 
Раздео 
3, 
Глава 
3.06, 
Еконо
мска 
класиф
икациј
а 425 

Отворени 
поступак  јавне 
набавке 

Јун  Јул  Октобар  Набавка  се 
спроводи  у 
сарадњи    са 
Министарст
вом 
Пољопривре
де. 
Министарст
во.  
11.640.000 
са  пдв‐ом 
учешће 
Града                

Разлог  и  оправданпст 
набавке;  начин 
утврђивања  процењене 
вредности 

АТАРСКИ ПУТЕВИ И ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА 
  У складу са Законом о пољопривредном земљишту обавеза је локалне самоуправе да донесе 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта по ком се планирају 
средства  од  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  и  која  се  могу 
искористити  искључиво  наменски  у  заштиту,  уређење и  коришћење  пољопривредног  земљишта  на 
својој  територији.  Неке  од мера  које  могу  да  се  спроводе  су  и  ревитализација  атарским  (пољских) 
путева, као и чишћење водотокова 2. реда у циљу спречавања изливања и поплава пољопривредног 
земљишта и домаћинстава, као и друге попут комасације, груписања земљишта, мелиорације ливада 
и пашњака.... У претходној години су спроведене мере ревитализације атарских путева и чишћење и 
одржавање водотока 2. реда (у надлежности локалне самоуправе по Закону о водама), тако да ће се 
са тим мерама наставити и ове године. 
 

Извођење радова 
 
Чишћење  водотока 
првог  и  другог  реда  на 

 
2.400.
000 

 
14.636.000 

Ф‐ја421‐ 
Пољопри
вреда  
Разде 3, 

Поступак 
јавне  набавке 
мале 
вредности 

Август  Септембар  Октобар  Набавка се  
спроводи  на 
основу 
члана  39. 
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ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
2014. ГОДИНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
31. 

територији  Града 
Лознице 

 Глава 
3.06 
 425 

Закона  о 
јавним 
набавкама      
укупно  са 
пдв‐ом 
2.880.000         

 
Извођење радова 
 
 
Санација  градске 
депоније 

 
 
8.333.
333 

 
 
10.000.0000 

Функција 
560 
Заштита 
животне 
средине  
511 
Зграде  и 
грађевинс
ки 
објекти 

 
 
Отворени 
поступак 
јавне набавке 

 
 
 
 
Април 

 
 
 
 
Јун 

 
 
 
 
Децембар 
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 

Редн
и 
број 

Предмет 
 набавке 

Процењена вредност  Основ  из 
Закона 
за изузеће 

Оквирно 
време 
покретањ
а поступка 

 Оквирно 
време 
реализације 
уговора 

Конто 
(планска 
година) 

Износ на 
конту 
(планска 
година) 

Извор 
финансираања 
(планска година) 

Укупна   

                          

  
  
ДОБРА 
  

Процење
на 
вредност 
за 
2014.(без 
пдв‐а) 

Износ на 
конту 
(планска 
година 

           

  

  

  
1. 

Набавка 
новогодишњих 
пакетића    за  децу  у 
хранитељским 
породицама итд.. 

180.000 

 
 
225.000 

Чл.39 
Став2 

Јануар  Јанур 

413142 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

225.000  01‐буџет  

3. 
Набавка  извода  из 
матичних књига (НБС) 

2.400.000 

 
6.000.000  Члан  7. 

Став 1. 
Јануар  Децембар 

       426111 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

6.000.000  01‐буџет 

4. 
Набавка  униформе  за 
ком.полицију 

400.000 

 
6.000.000  Члан  39. 

Став2 
Март   Април 

426121 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

120.000  01‐буџет 

5. 
Набавка  цвећа  и 
зеленила 

120.000 

 
6.000.000  Чл.39 

став2 
Јануар  Децембар 

       426131 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

120.000  01‐буџет 
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6. 
Услуге  контроле 
интег.сузбиј. комараца 

400.000 
10.000.00
0 

Члан  39. 
Став 2 

Мај  Јун 

Раздео 3, Глава 
3.01  Ф‐ја  740 
Економска 
класификација 
421321 

400.000  01‐буџет 

7. 

Медијске услуге 
‐ Продукција програма 
‐Време  за    емитовање 
програма 
 
 

500.000 
500.000 

1.200.000 
 

Члан  7 
став  
10. 

Фебруар  Март 
424 
Ф‐ја 860 

1.200.000  01‐Буџет 

8. 
Услуга    коришћења 
лиценце  за  антивирус  
софтвера 

50.000  1.200.000 
Члан  39. 
Ств 2 

Јул  Јул 

423 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

1.200.000  01‐буџет 

9. 

Едукативни сет за ђаке 
прваке    рефлектујући 
прслук  и  саобраћајни 
буквар 

400.000  1.600.000 
Члан  .39. 
став 2 

Август  Септембар 

423911 
Ф‐ја 360 
Услуге  јавног 
реда  и 
безбедности 

400.000 

Набавља  се  у 
циљу  едукације 
деце      у 
саобраћују.  

10. 
 

Услуге  вршења 
стручног  надзора  над 
извођењем радова 

400.000 
10.500.00
0 

Члан  39. 
Став 2 

Јануар  Децембар 

511 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

400.000  01‐буџет 

11.  Услуге прања веша  12.000  1.650.000  Чл.39.  Јануар   Децембар 

423611 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 
 

12.000  01‐буџет 

12. 
Услуга  прања 
аутомобила 

100.000  3.800.000 
Члан  39 
став 2 

Јануар   Децембар  423911  100.000  01‐буџет 

13. 
Услуге превоза 
Ангажовање  превоза 
на  различитим 

200.000  3.800.000 
Члан  39 
став 2 

Април  Мај 
423911 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 

200.000  01‐буџет 
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релацијама  у  складу 
са  потребама 
наручиоца 
 

Глав 3.00 

14 

  
Коричење  и 
рестаурација   
повезивање 
службених  гласника  и 
друге документације 

300.000  3.800.000 
Чл. 39 став 
2. 
 

Јануар  Децембар 
423911‐остале 
опште  услуге 
Ф‐ја 130 

300.000  01‐буџет 

15.  Механичке поправке  10.000  3.150.000 
Члан  39. 
Став 2 

Јануар  Децембар 

425211 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00  
 
Механичке 
поправке 

3.150.000  01‐буџет 

16. 
Набака  алата  и 
инвентара 

10.000  700.000 
Чалан  39. 
Став 2 

Јануар   Децембар 

426913 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

10.000 

 
 
01‐буџет 
 

 
 
17. 

Набавка  осталог 
материјала за посебне 
намене 

30.000  700.000 
Члан  39. 
Став 2 

Фебруар  Децембар 

426919 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

30.000  01‐буџет 

 
 
18. 
 

Набавка  резервних 
делова 
 

50.000  700.000 
Члан  39. 
Став 2 

Фебруар  Децембар 

423912 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

50.000  01‐буџет 

 
19.  
 

Набавка  осталог 
потрошног материјала 

50.000  700.000 
Члан 
390став 2 

Фебруар  Децембар  426911  50.000   

20. 
Услуге  одржавања 
телефона  и 

280.000  2.500.000 
Чл..39 
став.2 

Август  Август 
425223‐ 
одржавање 

280.000  01‐буџет 
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телефонских 
инсталација  са 
припадајућом 
опремом 

опреме  за 
комуникацију 
Ф‐ја 130 

21.   Услуге јавног здравља  10.000  1.000.000 
Члан 
39.став2 

Јануар  Децембар 

424331 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

10.000  01‐буџет 

22.  
Набавка  огрева  за  
избегла  и  интерно 
расељена лица 

400.000  3.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Септемба
р 

Децембар 

472931 
Накнаде  за 
социјалну 
заштиту 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

3.000.000 
Комесаријат  за 
избеглице 

23. 
 
 
 

Извођење  
инжењерских  и 
геотехничких  
истраживања  радова  
за  потребе    израде 
плана    детаљне  
регулације   

400.000 
10.500.00
0 

Члан  39. 
Став 2 

Април  Мај 

511 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

400.000  01‐Буџет 

 
 
 
24. 
 

Услуга 
сертификационог тела 

240.000  1.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Мај  Јун 

Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 
4235 
Остале  стручне 
услуге 

240.000  01‐Буџет 

25. 

 
Услга  израде  акта  о 
процении    ризика 
безбедности на раду 
 
 

190.000  1.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Март  Март 

4235 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

190.000  01‐Буџет 
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26. 
 

Ревизија  завршног 
рачуна Буџета града за 
2013. Годину 
 
 

399.000  1.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Април  Април 

   423511 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

399.000  01‐Буџет 

27. 

 
Услуге  озвучења 
културних 
манифестација 
 
 
 
 

200.000  1.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Јануар  Децембар 

 
424 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

200.000  01‐Буџет 

28. 

 
Одржавање  програма 
који користи Одељење 
за финансије  ЗУП ‐ 

160.000  1.200.000 
Члан  39. 
Став 2 

Јануар  Децембар 

423211 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

160.000  01‐буџет 

 
 
 
 
 
29. 
 

 
Одржавање  софтвера 
који  је  инсталирао 
институт  Михајило 
Пупин    (  за  потребе 
Одељења  локалне 
пореске 
администрације) 

570.000  1.200.000 
Члан  7. 
Став 1. 

Јануар 
Јануар 
2015 

423211 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

570.000  01‐Буџет 

30. 
 
 
 

Услуге  планирања  и 
изградње 
Израда  планова 
детаљне  регулације  
просторног, 
урбанистичког плана,  
Пројектовање  

16.666.00
0 

26.300.00
0 

По одлуци 
Скупштин
е  О 
додели 
искључив
ог  права 
члан  7. 
Став 1. 

Јануар  Децембар 
511451 
Ф‐ја 620 

26.300.000  Буџет 

31.  Одржавање  120.000  1.200.000  Члан  39.  Јануар  Фебруар  423211  120.000  01‐Буџет 
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информационог 
система    ОпИС  , 
Дистрибутивни  модул 
за  писарницу  
стандардне  матичне 
књиге  ( 
Електротехнички 
факултет) 

Став 2  2015  Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

32. 
Текуће  поправке  и 
санација  крова  на 
згради Градске управе  

400.000  3.150.000 
Члан  39. 
Став 2 

Август  Септембар 

425 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

400.000  01‐Буџет 

33. 

 
Услуге  мобилне 
телефоније  
( Градска управа) 
 
 
 

400.000  9.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Март 
Фебруар 
2015 

Раздео 3, Глава 
3.00 
Функционална 
класифи.130 
ЕК 421414 

400.000        01‐Буџет 

 
34. 
 

Набавка  клима  
уређаја 

100.000  6.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Јул  Август 

512 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

100.000  01‐буџет 

 
35. 

   Набавка 
противпожарних        
апарата  

400.000  500.000 
Члан  39. 
Став 2 

Мај  Децембар 

Опрема  за 
јавну  
безбедност 
Ф‐ја‐130 
ЕК  5128 

400.000  01‐буџет 

 
 
36. 

Угоститељске  услуге    ‐ 
Услуге  ресторана  – 
Услуге  послуживања  у 
ресторанима 
ОРН: 55310000 

400.000 
    423 
1.600.000 

Члан  39. 
Став 2 

Фебруар  Децембар 

423621 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

400.000  01‐буџет 

37.  Услуге  хотелског  300.000  1.600.000  Члан  39  Фебруар  Децембар  423621  300.000  01‐буџет 
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смештаја    (Пансион  и 
полупансион)  ‐    ОРН: 
55110000 

.став 2  Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

 
38. 
 

Набвка  хране  за 
потербе  кетеринга  ( 
Канцеларија за младе) 

120.000 
423 
1.600.000 

Члан  39 
.став 2 

Фебруар  Децембар  423  120.000  01‐буџет 

 
39. 
 

Услуге  по  уговору  о 
делу за школу страних 
језика  (  Енглески  ,  ‐
Немачки) 

271.000 
Са 
припадају
ћим 
порезима 

3.800.000 
Члан  39 
став 2. 

Јануар  Децембар  4231  271.000  01‐буџет 

40. 
 
 
 

Услуге  по  уговору  о 
делу за школу страних 
језика  (  Шпански 
Француски ) 

271.000 
Са 
припадају
ћим 
порезима 

3.800.000 
Члан  39. 
Став 2.  

Јануар  Децембар  4231  271.000  01‐буџет 

41. 
Услуге  по  уговору  за 
школу камере и видео 
монтаже ‐ 

90.360 
Са 
припадају
ћим 
порезима 

3.800.000 
Члан  39 
.став 2 

Јануар  Децембар  4231      271.000  01‐буџет 

42. 

Радионица  ''Декупаж''  
радионица  цртања  и 
сликања.  Набавка 
материјала 

40.000  40.000 
     Члан 
39.став 2 

Јануар  Децембар 
423911 
426 

40.000  01‐буџет 

43. 

Услуге    едукације 
основаца  за  полагање 
пријемног  испита    из 
српског  језика  и 
математике  (  Уговор о 
делу) 

271.008 
Са 
припадају
ћим 
порезима 

271.008 
     Члан 
39.став 2 

Марту  Мај    4231  270.000  01‐буџет 
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44. 

Услуга  спортско 
рекреатвних 
активности  –  Школа 
Јоге – Уговор о делу 

180.720 
Са 
припадају
ћим 
порезом 

180.720 
  Члан 
39.став 2 

Фебруар  Децембар  4231  180.720  01‐буџет 

45 

Израда  софтвера  за  
стручне  службе 
службе  месних 
заједница 

200.000  500.000 
Члан 
39.став 2 

Јануар  Децембар 

515 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

200.000  01‐буџет 

46. 
Израда  софтвера  за 
материјално 
књиговодство  

200.000  500.000 
Члан 
39.став 2 

Јануар  Децембар 

515 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

200.000  01‐буџет 

47.  Геодетске услуге  400.000  1.000.000 
Члан 
39.став 2 

Јануара  Децембар 

4246 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

400.000  01‐ буџет 

48. 

Набавка  опреме  за 
економско 
оснаживање    ‐ 
Машина  и  алата  за 
избегла  и  интерно 
расељена лица 

15.166  3.000.000 
Члан  39. 
Став 2 

Фебруар  Март 

472931  – 
Накнаде  за 
социјалну 
заштиту 
Ф‐ја 070  
Разде 3 
Глава 3.01 
 

15.166 

Комесаријат  за 
избегла  и 
интерно 
расељена лица 

49. 
Уговор  о  обављању 
привремених  и 
повремених послова 

1.500.000  3.800.000 
Члан  7 
став  и 
тачка 12. 

Фебруар  Фебруар 

4231 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 
 

600.000  01‐Буџет 
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Обрадио:                                                                                                                                                                       ГРАДСКА УПРАВА 
Службеник за јавне набавке                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
_________________________                                                                                                                          ______________________________ 
Слађана Томићевић, дипл .економиста               Милојка Смиљанић, дипл. паравник 
   

50. 

Услуге  образовања  и 
усавршавања 
 
Котизација  за 
семинаре 

400.000 
 ЕК4233 
550.000 

Члан 
39.став 2 

Фебруар  Децембар 

423321 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

550.000  01‐буџет 

51. 

Услуге  образовања  и 
усавршавања 
 
Издаци  за  стручне 
испите 
 

58.000 
ЕК4233 
550.000 

Члан  39. 
Став 2 

Фебруар  Децембар 

423391 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

550.000  01‐буџет 

52. 
 

Закуп  пословног 
простора    (  Месна 
канцеларија  – 
Лозничко поље) 

179.400  200.000 
Члан  39 
став 2 

Фебруар 
Фебруар  
2015. 

421619 
Ф‐ја 130 
Раздео 3 
Глав 3.00 

179.400  01‐буџет 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2014. године 

 

 134

Обрадио :                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Службеник за јавне набавке                                                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
______________________________________          ________________________________ 
Слађана Томићевић, дипл. економиста            Видоје Петровић   

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Градоначелник и Градско веће

Редни 
број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процењена 
вредност 
(укупно,  по 
годинама 
без пдв‐а) 
2014.год. 

Планирана  Врста 
поступка 

Оквирни датум Напомена 
(централизац
ија, 
претходно 
обавештење, 
основ  из 
ЗЈН...) 

  Конто  Покретањ
а 
поступка 

Закључењ
а 
уговора 

Извршења 
Уговора 
( извршење у 
предходној 
години) 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни 
број 

Предмет 
 набавке 

Процењена вредност  Основ из 
Закона 
за 
изузеће 

Оквирно 
време 
покретања 
поступка 

 Оквирно 
време 
реализације 
уговора 

Конто 
(планска 
година) 

Износ на 
конту 
(планска 
година) 

Извор 
финансираања 
(планска 
година) 

Укупна 
Планиран
о  у  фин. 
плану 

                          

  
  
ДОБРА 
  

Процењена 
вредност  за 
2014.(без 
пдв‐а) 

             

  

  

 
 
1. 

Услуге мобилне 
телефоније 
Градоначелник 
и Веће) 

200.000  408.000 
Члан  39. 
Став 2 

Март 
Фебруар 
2015 

Раздео  1, 
Глава 1.00 
Функционал
на  класифи. 
110 
ЕК 421414 

240.000        01‐Буџет 
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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  2012.  години,  а  подаци  о  извршеним  расходима  за  трансфере, 
субвенције,  дотације  налазе  се  у  Одлуци  о  завршном  рачуну  за  2012.  годину  („Службени  лист 
града Лознице”, број 5/13). 
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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  10.734,56  100.904,00   

 
Заменик 
градоначелника 

8.80  10.734,56  94.464,00   

 
Помоћник 
градоначелника 

35.00  2.310,15  80.855,00   

 
Председник  скупштине 
града 

8.80  10.734,56  94.464,00   

 
Заменик  председника 
скупштине града 

8.74  10.734,56  93.820,00   

 
Секретар  скупштине 
града 

35.00  2.310,15  80.855,00   

 
Начелник  градске 
управе 

35.00  2.310,15  80.855,00   

  Начелник одељења  27.11  2.519,24  68.297,00   

  Шеф одсека  23.28  2.519,24  58.647,00   

 
Самостални  стручни 
сарадник 

19.40  2.519,24  48.873,00   

  Виши стручни сарадник  17.34  2.519,24  43.684,00   

  Виши сарадник  15.01  2.519,24  37.813,00   

  Стручни сарадник  16.82  2.519,24  42.373,00   

 
Шеф одсека 
виши сарадник

16.51  2.519,24  41.593,00   

  Виши референт  10.85  2.711,17  30.067,00   

  Референт  10.54  2.711,17  29.208,00   

 
   



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 
Ажурирано 17.01.2014. године 

 

 138

ПОДАЦИ	О	СРЕДСТВИМА	РАДА	
 
 
 
Преглед средстава рада за период од 01.01.2012. – 31.12.2012. године 
 

  Набавна вредност  Садашња вредност 

Пословне зграде  78.442.413,50  57.255.211,53 

Саобраћајни објекти  78.710.199,44  76.493.373,57 

Канцеларијска опрема  23.276.299,51  3.805.927,99 

Рачунарска опрема  26.031.235,26  4.767.577,55 

Комуникациона опрема  3.452.933,02  657.009,37 

Електронска и фотографска опрема  8.281.969,48  1.004.121,91 

 
 
Преглед средстава рада за период од 01.01.2013. – 31.12.2013. године 
 
Списак непокретности 
 

  Назив 
Број 
јединица

Место налажења 
Књиговодствена 
вредност 

  Управна зграда СО ‐ стари део  1  Лозница  1.015.958,11 

  Управна зграда СО ‐ нови део  1  Лозница  3.263.137,24 

  Управна зграда СДП ‐ Лозница  1  Лозница  10.561,28 

  Просторија СО – К3    Лозница  10.419.831,08 

  Управна зграда основ. образ.  1  Лозница  1.890.306,44 

  Месна канцеларија Липнички Шор  1  Липнички Шор  1.097.115,66 

  Месна канцеларија Бања Ковиљача  1  Бања Ковиљача  354.454,96 

  Месна канцеларија Брадић  1  Брадић  1.018.027,53 

  Ресторан ПРОЛЕЋЕ  1  Лозница  3.808.091,45 

  Ресторан ЦЕНТРАЛ  1  Лозница  23.260.578,74 

  Ресторан ЕВРОПА  1  Лозница  5.363.447,94 

  Омладиснки центар  1  Лозница  подаци у припреми 

  Лозничанка  1  Лозница  подаци у припреми 
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Превозна средства 
 

  Назив аутомобила 
Књиговодствена 
вредност 

Одељење 

  ФИАТ ПУНТО ДИНАМИК  692.736,58  комунална полиц. 

 
ПУТНИЧКИ КОМБИ 
ФИАТ ДУКАТО 

767.500,00  градска управа 

  ШКОДА СУПЕР Б АМБИШН  1.079.654,45  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  подаци у припреми  Градска управа 

  ФИАТ ПУНТО КЛАСИК  подаци у припреми  Градска управа 

  ФИАТ ПУНТО ЕМОТИОН  подаци у припреми  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.  и  2013.  године  налазе  се  и  на  интернет  страници  града 
(Градска власт → Документи, линк: Документи).  
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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. 
Градска управа ће без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана од дана 
пријема  захтева,  у  зависности  од  врсте  тражене  информације,  тражиоца  обавестити:  о 
поседовању  информације  која  се  тражи,  ставити  му  на  увид  документ  који  садржи  тражену 
информацију, односно издати му или упутити копију тог документа.  
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   
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