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I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ЛОЗНИЦА И 
ИНФОРМАТОРУ 

 
 
 

 

 Градска управа Лозница 

 ул. Карађорђева 2., 15300 Лозница 
 тел. 015/879-200 
 фах. 015/882-921, 879-206 
 Е-маил: office@loznica.rs 
 Интернет страница:   http://www.loznica.rs/ 
 

 Матични број: 07169981 
  ПИБ:      101196408 

 
 
 
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(''Службени гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) као овлашћено лице за 
поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и израду 
информатора је Милојка Смиљанић, дипломирани правник, начелник Градске управе града 
Лозница. 

 
Град Лозница сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

издаје информатор о свом раду, дана 31.12.2009. године. 
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин 

остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама о јавног значаја. 
Информатор издају органи Града Лозница, а сврха његовог објављивања је 

информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима 
располаже Град Лозница у оквиру делокруга свог рада. 

 
Последње ажурирање података објављених у информатору обављено је 06. 

септембар 2013. године. 
 
Увид у информатор као и евентуална штампана копија може се добити у канцеларији 

број _____ . 
Информатор о раду града Лозница доступан је у електронском облику на званичном 

сајту града Лозница на адреси www.loznica.rs. 
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II. 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: 

1. Одељење за општу управу, 
2. Одељење за финансије и друштвене делатности, 
3. Одељење за привреду, 
4. Одељење за планирање и изградњу, 
5. Одељење локалне пореске администрације, 
6. Одељење за инспекцијске послове, 
7. Одељење за рад органа града и заједничке послове, 
8. Одељење за локални економски развој, 
9. 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 31.12.2012. години 
износио је 187 запослених. 
 

Квалификациона структура запослених: 
 

Ред
. 

бр. 
Квалификација 

Запослено 
31.12.2012. год. 

 
Ред. 
бр. 

Квалификација 
Запослено 

31.12.2011. год. 

1. ВСС 68  1. ВСС 62 

2. ВШС 18  2. ВШС 19 

3. ССС 75  3. ССС 78 

4. КВ 5  4. КВ 5 

5. НК 14  5. НК 16 

Укупно: 180  Укупно: 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 

 
 
 
 

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, 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

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, 
             -  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. 

  



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. 

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, 
- 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, 

-  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. 

  



Одељење за инспекцијске послове 

 

Начелник Одељења: Ђуро Мијаиловић, 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. 
 



 
 
 
 

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. 
 
 
 

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), 
- 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. 

  



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;  

  – 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,  

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. 



Шематски приказ Градске управе 
 
 

Начелник Градске 

управе

Заменик начелника 

Градске управе

Одељење за 

локални економски 

развој

Одељење локалне 

пореске 

администрације

Одељење за 

инспекцијске 

послове

Одељење за рад 

органа града и 

заједничке послове

Одељење за општу 

управу

Одељење за 

планирање и 

изградњу

Одељење за 

привреду

Одељење за 

финансије и 

друштвене 

делатности

Одсек за 

скупштинске 

послове

Одсек за послове 

градског већа

Одсек за заједничке 

послове

Кабинет 

градоначелника

Одсек за послове 

правне помоћи и 

писарнице

Одсек за матичне 

послове и месне 

канцеларије

 

Одсек за месне 

заједнице

Одсек за аграр и 

рурални развој 

(АБЦ)

Финансијска служба 

градске управе

Служба трезора 

градске управе

Одсек за дечију, 

социјалну и 

примарну 

здравствену заштиту

Одсек за урбанизам

Одсек за 

грађевинарство, 

имовинско - правне и 

комунално - 

стамбене послове

Одсек за послове 

грађевинског надзора 

и саобраћаја

Одсек за послове 

комуналног надзора 

и заштите животне 

средине

Одсек за евиденцију 

пореза

Одсек за наплату 

пореза

Одсек за локални 

економски развој

Одсек за младе – 

омладински центар

 

Одсек за привреду и 

развој јавног и 

приватног сектора

ГРАДСКА УПРАВА

Одсек за друштвене 

делатности и 

омладину

Одсек за јавне набавке

 

Одсек комуналног 

надзора за уже 

градско подручје

 

Одељење комуналне 

полиције

 

Одсек комуналног 

надзора за шире 

градско подручје

 

Канцеларија за 

послове месне 

самоуправе Бања 

Ковиљача

 

Канцеларија за 

послове месне 

самоуправе Лешница

 

Канцеларија за малде

 

Канцеларија за развој 

локалне заједнице

 

Канцеларија за рад са 

волонтерима

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начелник Градске 

управе

ГРАДСКА УПРАВА

Заменик начелника 

Градске управе

ВСС (правни факултет),  VII 
степен стручне спреме, 

положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, и 

најмање 5 година радног 
искуства у струци. 

1

ВСС (правни факултет),  VII 
степен стручне спреме, 

положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, и 

најмање 5 година радног 
искуства у струци.

1

 
  



 

Одељење за рад органа 

града и заједничке послове

Одсек за скупштинске 

послове

Одсек за послове градског 

већа
Кабинет градоначелника

Начелник одељења

 

ВСС (правни факултет),  VII степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима  државне 
управе  и најмање  3 године радног 
искуства у струци

1

Стручни послови за рад 

Скупштине града

 
ВСС (дипломирани 
правник), VII степен стручне 
спреме, положен стручни 
испит за рад у органима 
државне управе и најмање 
2 године радног искуства

2

Скупштински и нормативно 

правни послови

 
ВШС (виша правна , виша управна 
школа), VI степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе  и 
најмање 2 године радног искуства у 
струци

1

Администратор за скупштинске 

послове

 ССС (гимназија, економска, правно-
биротехничка), односно IV степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства у струци

2

Дактилограф

Основна школа, положен 
дактилографски курс, и најмање 1 
година радног искуства у струци

1

Секретар Градског већа

ВСС (правни факутлет), VII 
степен стручне спреме, 
положен стручни испит за 
рад у органима државне 
управе и најмање 3 године 
радног искуства

1

Заменик секретара Градског 

већа

ВСС (правни факутлет) VII степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 3 године радног 
искуства

1

Стручни послови за рад 

Градског већа

 ВСС (дипломирани 
правник), VII степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе 
и најмање 3 године радног 
искуства

1

Администратор за послове 

Градског већа

 
ССС (гимназија, 
економска, правно 
биротехничка), IV степен 
стручне спреме, са 
познавањем 
дактилографије, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе 
и најмање 2 године радног 
стажа

2

Оператер на рачунару

 

ССС (економског или правног 
смера, IV степен стручне спреме, 
Положен испит за раду у органима 
државне управес и најмање 1 
година радног искуства у струци
 

1

Шеф кабинета

ВСС - VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 
3 године радног искуства

1

Стручно оперативни послови, 

коресподенција и протокола

 ВСС (Факултет друштвених 
наука), VII степен стручне 
спреме, положен стручни 
испит за рад у органима 
државне управе и најмање 
3 године радног искуства

1

Послови за односе са јавношћу

 

ССС (гимназија-новинар 
сарадник), IV степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе 
и најмање 1 година радног 
искуства

2

 

Послови секретара кабинета

 

ССС (економска,гимназија), IV 
степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства

1

Портпарол за штампу

 

ССС (економска, правно 
биротехничка, гимназија), 
IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит за 
рад у органима државне 
управе и најмање 2 године 
радног искуства

1

Одсек за заједничке 

послове

Група за персоналне 

послове

Група за информационе 

технологије

 

Служба за обезбеђење и 

одржавање зграде - 

градске куће

Технички секретар начелника 

Градске управе

ССС (економска, правно 
биротехничка, гимназија), 
IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит за 
рад у органима државне 
управе и најмање 2 године 
радног искуства.

1

Шеф одсека

ВСС (правни факултет) 7 степен 
стручне спреме, положен стручни  
испит  за рад у органима државне 
управе и најмање 3 године радног 
искуства  у струци

1

Помоћник начелника одељења

 

ВСС (правни факултет), VII степен 

стручне спреме, положен стручни 

испит за рад у органима државне 

управе и најмање 3 године радног 

искуства у струци

 

1

 

Група за односе са 

јавношћу

 

Шеф групе

 

ВСС (Факултет друштвених 

наука), VII степен стручне 

спреме, положен стручни 

испит за рад у органима 

државне управе и најмање 

1 године радног искуства

 

1

 

 
 



ВШС (економиста), VI степен стручне 
спреме, положен стручни  испит за рад  у 
органима државне управе и најмање 2 
године радног искуства

Одсек за заједничке 

послове

Група за персоналне 

послове

Група за информационе 

технологије

 

Служба за обезбеђење и 

одржавање зграде - градске 

куће

Координатор за радне односе

 

ВШС (први степен правног факултета, 
виша правна), VI степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе  и најмање 2 године 
радног искуства

1

Администратор за персоналну 

евиденцију

 
ССС (економска, гимназија, правно-
биротехничка), IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 године 
радног искуства

1

Дактилограф

Основна школа, положен дактилографски 
курс и најмање 1 година радног искуства у 
струци

1

Самостални извршилац – 

Администратор ИТ система

 
ВСС (електротехничког, рачунарског, 
информатичког смера), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 
године радног искуства у области 
информационих технологија
 

1

Самостални извршилац за 

комуникације и развој ИТ технологија

 

ВСС (електротехничког, рачунарског, 
информатичког смера, саобраћајни 
факултет – смер пошта и 
телекомуникација), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 
године радног искуства у области 
информационих технологија

 

1

 

Телефониста

4  степен стручне спреме (економска, 
гимназија) и најмање 1 година радног 
стажа

2

 

Економ

ССС (друштвеног или 
техничког смера)

 

2 

 

Копирант

ССС (друштвеног или 
техничког смера)

 

2

 

Шеф службе за обезбеђење и 

одржавање зграде - градске куће

1

Портир - чувар

ССС - IV степен стручне спреме4

Домар

 

КВ радник техничке струке
 1

Возач

КВ возач3

Курир

Основна школа4

Кафе - куварица

КВ конобар, III степен стручне спреме
 

1

 

Чистачица

Основна школа 8

Портир - чувар

КВ - III степен стручне спреме2

Технички секретар начелника 

Градске управе

ССС (економска, правно 
биротехничка, гимназија), IV 
степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и 
најмање 2 године радног 
искуства.

1

Послови планирања 

одбране

 

2
 

VII Степен стручне спреме, 

факултет ОНО

 

Шеф групе 

 

ВСС (електротехничког, 

рачунарског, техничко-

технолошког, саобраћајног, 

машинског и информатичког 

смера),  положен стручни испит за 

рад у органима државне управе, 3 

године радног искуства на 

пословима информационих 

технологија

 

1

 

Самостални извршилац за 

маркетинг и информатички 

развој

 
ВСС (Факултет техничке струке), VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит за 

рад у органима државне управе и најмање 1 
године радног искуства 

 

1

 

Самостални извршилац за 

WEB Информатички развој – 

WEB програмер

 
ВСС (електротехничког, рачунарског, 
информатичког смера), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 
године радног искуства у области 
информационих технологија

 

1

 

Виши стручни сарадник за ИТ 

администрацију и одржавање 

мреже

 
ВШС (електротехничког, рачунарског, 
информатичког смера), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 
године радног искуства у области 
информационих технологија

 

2

 



Одељење за општу 

управу

Начелник одељења

 
ВСС (правни факултет), VII 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе, и најмање 3 
године радног искуства у струци

1

Одсек за послове правне 

помоћи и писарнице

Одсек за матичне послове и 

месне канцеларије Одсек за месне заједнице

Шеф одсека

ВСС (правни факултет), VII степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе, и најмање 3 године радног 
искуства

1

Послови пружања правне помоћи

 

ВСС (правани факултет), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, и најмање 2 
године радног искуства

1

Послови за рад у писарници

 

ССС (економска, гимназија, 
средња управна школа, правно-
биротехничка), IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, и 
најмање 2 године радног искуства

2

Администратор за оверу

 

ССС (економска, гимназија, средња 
управна школа, правно-биротехничка), IV 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
и најмање 2 године  радног искуства 

2

Послови вођења бирачког списка

 

ВШС (економска, правна, информатичка), 
VI степен струпне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе, и најмање 2 године радног 
искуства

2

Администратор за пријем поднесака 

и радне књижице

 
ССС (економска, гимназија, средња 
управна школа,  правно-биротехничка), IV 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
и најмање 2 године  радног искуства

1

Стручни послови архивског и 

канцеларијског пословања

 

ВСС (правни факултет и факултет ОНО), VII 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
и 2 године радног искуства

1

Архивар

ССС (економска, гимназија, правно 
биротехничка), IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, и 
најмање 2 године радног искуства

2

 

Послови информисања у Услужном 

центру

 

ССС (економска, гимназија), IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит за 
рад у органима државне упрве, и најмање 
2 године радног искуства

1

Шеф одсека

ВСС (правни факултет), VII 
степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, и 
најмање 3 године радног 
искуства 

1

Матичар

VII степен, а IV за затеченеССС (економска, 
гимназија, средња управна школа, 
правно- биротехничка), положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
и најмање 2 године радног искуства
 

3

 

VII степен, а IV за затечене (економска, 
гимназија, средња управна школа, 
правно- биротехничка), положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
и најмање 2 године радног искуства
 

Заменик матичара

 

1

Администратор матичне службе

 

ССС (економска, гимназија, средња 
управна школа, правно-биротехничка), IV 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
и најмање 2 године радног искуства

2

Оператер на рачунару

ССС (економска, правно 
биротехничка, гимназија), IV 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе, и најмање 1 
година радног искуства

1

Шеф месне канцеларије – матичар

 

VII степен, а IV за затечене 
(економска, гимназија, средња 
управна школа, правно- 
биротехничка), положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе, и најмање 2 године радног 
искуства
 

26

 

Шеф одсека

ВСС (правни факултет), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 
године радног исуства

1

Координатор за послове месних 

заједница

 ВШС, I степен правног факултета 
или виша правна или друга виша 
стручна спрема друштвеног смера), 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и 2 
године радног искуства
 

1

ССС (гимназија, економска, управна-
техничка), IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у органима 
државне упрве и 2 године радног искуства

Контиста за послове месних 

заједница

 

1

Књиговођа за послове месних 

заједница

 

ССС (гимназија, економска, техничка), IV 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
2 године радног искуства

3

 

Заменик шефа МК – заменик 

матичара

 VII степен, а IV за затечене 
(економска, гимназија, средња 
управна школа, правно- 
биротехничка), положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе, и најмање 2 године 
радног искуства
 

11

 

Помоћник начелника 

одељења

 ВСС (правни факултет), VII степен 

стручне спреме, положен стручни 

испит за рад у органима државне 

управе, и најмање 3 године радног 

искуства у струци

 

1

 

Канцеларија за послове 

месне самоуправе Бања 

Ковиљача

 

Канцеларија за послове 

месне самоуправе Лешница

 

 



Одељење за привреду

Начелник одељења

 
ВСС (економски, правни, пољопривредни, 
технички факултет), 7 степен стручне 
спреме, положен  стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 
године радног искуства у струци

1

Технички секретар одељења

ССС (економска, гимназија, правно-
биротехничка), 4 степен стручне 
спреме, дактилографски курс, курс 
за компјутере,  положен  стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства у струци

1

Дактилограф

НСС (основна школа), 
дактилографски курс, и најмање 1 
година радног искуства

2

Одсек за привреду и 

развој јавног и 

приватног сектора

Одсек за аграр и 

рурални развој (АБЦ)

Шеф одсека за привреду и 

развој јавног и приватног 

сектора

 ВСС (економски, технички 
факултет), 7 степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и 
најмање 3 године радног искуства у 
струци

1

Послови привреде развојног 

планирања

 
ВСС  (економски факултет),  7 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства у струци

1

Послови за развој партнерства, 

јавног и приватног сектора и 

контролу јавних предузећа

 
ВСС  (економски факултет),  7 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства у струци

1

Послови статистике и кретања 

цена

 ВШС (економста) 6 степен 
стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у 
органима државне управе и 
најмање 2 године радног 
искуства у струци

1

Послови за приватно 

предузетништво

 
ВСС (економски),  7 степен стручне 
спреме, положен  стручни испит за 
рад у органима државне управе и 
најмање 2  године радног искуства 
у струци
 

1

Нормативно-правни и управни 

послови

 

ВСС (правни   факултет), 7 степен 
стручне спреме, положен  стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2  године радног 
искуства у струци

1

Послови за саобраћај и 

комуналне делатности

 

ВСС (саобраћајни  факултет),  7 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2  
године радног искуства у струци

1

Администратор за приватно 

предузетништво

 

ССС (економска, гимназија, правно-
биротехничка школа), 4 степен 
степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару,  положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2  
године радног искуства у струци

1

Шеф одсека

ВСС (пољопривредни, шумарски и 
технички факултет), 7 степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 3 године радног 
искуства у струци

1

Послови шумарства, 

водопривреду и аграра

 
ВСС (шумарски или 
пољопривредни факултет),  7 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства у струци

2

 

Послови за рурални развој

 

ВСС ( пољопривредни факултет),  7 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства у струци

1

Послови за унапређење 

агроиндустријских капацитета

 

ВСС (пољопривредни факултет),  7 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства у струци

1

Администратор за уређење 

пољопривредног земљишта

 
ССС (економска, пољопривредно-
техничка школа), 4 степен стручне 
спреме, положен  стручни испит за 
рад у органима државне управе и 
најмање 2 године радног искуства у 
струци

1

Помоћник градоначелника 

за области пољопривреде 

и села

ВСС (економски, 
машински, 
пољопривредни 
факултет), VII степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе 
и најмање 3 године радног 
искуства

1

Помоћник градоначелника 

за области привреде и 

предузетништва

ВСС (економски, 
машински, 
пољопривредни 
факултет), VII степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе 
и најмање 3 године радног 
искуства

1

Помоћник градоначелника 

за области јавних 

предузећа и установа

ВСС (економски 
факултет), 7 степен 
стручне спреме, 
положен стручни испит 
за рад у органима 
државне управе и 
најмање 3 године 
радног искуства

1

Помоћник начелника одељења

 

ВСС (правни факултет), VII степен 

стручне спреме, положен стручни 

испит за рад у органима државне 

управе, и најмање 3 године радног 

искуства у струци

 

1

 

   



Одељење за финансије и 

друштвене делатности

Начелник одељења

 

Оператер на рачунару

 
ССС ( економска или правни смер, 
гимназија), IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 1 година 
радног искуства
 

1

ВСС (економски факултет), VII степен стручен 
спреме, положен стручни испит и 3 година радног 
искуства

1

Финансијска служба градске 

управе

Служба трезора градске 

управе

Шеф трезора

ВСС (економски факултет) положен 
стручни испит и 2 година радног искуства1

Самостални извршилац на 

пословима финансијског планирања, 

управљања готовином и управљања 

дугом

ВСС (економски факултет) VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит и 
2 године радног искуства

1

Финансијски администратор за 

послове буџетског рачуноводства 

директних корисника - контиста 

главне књиге трезора

ВШС (економски) VI степен стручне 
спреме, положен стручни испит и 2 године 
радног искуства

1

Финансијски администратор за 

послове ликвидатуре и платног 

промета

ССС (еконмска) IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит и 2 године радног 
искуства

1

Шеф службе

ВСС (економски факултет) положен 
стручни испит, 2 година радног искуства1

Самостални извршилац на пословима 

финансирања рекреације, спорта, 

културе, информисања и образовања

ВСС (економски факултет), положен 
стручни испит и 2 године радног искуства1

Самостални извршилац на пословима 

финансирања здравствене и социјалне 

заштите

ВСС (економски факултет), положен 
стручни испит и 2 године радног искуства1

Координатор групе за финансијску 

оперативу и рачуноводство

ВСС (економски факултет) положен 
стручни испит и 2 година радног искуства1

Финансијски администратор за 

послове ликвидатуре

ВШС (економска) положен стручни испит 
и 2 године радног искуства1

Финансијски администратор за 

послове безготовинског и 

готовинског платног промета

ССС (економска) положен стручни испит и 
2 године радног искуства2

Финасијски администратор за 

књижење документације и израду 

извештаја - књиговођа

ССС (економска, гимназија) положен 
стручни испит и 2 године радног искуства3

Финансијски администратор за 

послове обрачуна плата, осталих 

личних примања и пореских обавеза

ССС (економска) положен стручни испит и 
2 године радног искуства1

Финансијски администратор за 

евиденцију градске имовине и 

усаглашавање стања - књиговођа

ССС/ВШС (економска) и положен стручни 
испит и 2 године радног искусва1

Администратор на пословима 

наплате административне таксе

ССС (економска, гимназија) IV степен 
сручне спреме, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и 1 
година радног искуства

1

Одсек за дечију, социјалну 

и примарну здравствену 

заштиту

Одсек за друштвене 

делатности и омладину

Помоћник градоначелника за области 

друштвених делатности и образовања, 

културе, информисања и младе

 
ВСС (факултет друштвених Или 
природних наука) 7 степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 
године радног искуства
 

1

Службеник за јавне набавке

ВСС (економски), положен стручни 
испт за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства
 

1

Шеф Одсека за јавне 

набавке

 VII степен (правни 

факултет), положен 

стручни испит и најмање 3 

године искуства у струци

 

1

 

Администратор за послове 

јавних набавки

 
ССС (друштвеног смера) 

IV степен стручне спреме, 

положен стручни испит и 

најмање 1 година искуства 

у струци

 

1

 

Одсек за јавне набавке

 

Помоћник начелника одељења

 

ВСС (правни факултет), VII степен 

стручне спреме, положен стручни 

испит за рад у органима државне 

управе, и најмање 3 године радног 

искуства у струци

 

1

 

   



 
 

Одсек за дечију, социјалну и 

примарну здравствену заштиту

Одсек за друштвене делатности и 

омладину

Група за борачко - 

инвалидску заштиту

Група за породиљска 

права и дечији додатак

Група за социјалну и 

здравствену заштиту

Шеф одсека

ВСС (Правни факултет), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит и 3 година 
радног искуства

1

Самостални извршилац на 

пословима утврђивања права 

на борачко - инвалидску 

заштиту и заштиту цивилних 

инвалида рата
ВШС (правник, економиста) VI 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит и 2 године радног 
искуства

2

Администратор на пословима 

накнаде борачко инвалидских 

права

ССС (економска, 
гимназија), IV степен 
стучне спреме, положен 
стручни испит и 2 године 
радног искуства

1

Самостални извршилац на 

пословима утврђивања права 

на додатак на децу и 

координатор групе
ВСС (правни, економски, 
филозофски или факултет 
друштвених наука), VII степен 
стучне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима 
државне управе и  2 година 
радног искуства

1

Администратор за канцеларијске и 

аналитичко управне послове у 

области дечијег додатка

ССС (економска школа, 
гимназија),  IV степен стучне 
спреме, положен стручни испит 
и 1 године радног искуства

2

Администратор за 

канцеларијске послове пријема 

захтева за дечији додатак и 

експедицију донетих решења

ССС (гимназија, економска 
школа), IV степен стучне 
спреме, положен стручни 
испит и 1 године радног 
искуства

2

Администратор на пословима 

утврђивања обрачуна и исплате 

породиљских права

ССС (гимназија, економска 
школа), IV степен стучне 
спреме, положен стручни 
испит и 1 година радног 
искуства

1

Самостални извршилац на 

пословима социјалне заштите и 

социјалне политике
ВСС (дипл. социјални  радник, 
дипл. специјални педагог, 
андрагог, социолог, дипл. 
правник), VII степен стручне 
спреме, положен стручни 
испитза рад у  органима 
државне управе и 1 година 
искуства

1

Самостални извршилац на 

пословима социјалне и 

примарне здравствене заштите

ВСС (дипл. социјални радник, дипл. 
специјални педагог, андрагог, 
социолог, дипл. правник), VII степен 
стучне спреме, положен стручни 
испит и 2 године радног искуства

1

Шеф одсека

ВСС (Правни факултет, факултет 
друштвених наука), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит и 3 година 
радног искуства

1

Самостални извршилац на 

пословима праћења рада, текућег 

одржавања образовних установа

ВСС (факултет друштвених наука), VII 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит и 2 године радног искуства

1

Просветни инспектор

ВСС (дипломирани правник са 
положеним стручним испитом за рад у 
органима државне управе или за 
секретара школе и најмање 3 године 
радног стажа у државним органима, 
школи или органима локалне 
самоуправе - лице са одговарајућом 
стручном спремом, положеним 
стручним испитом у области 
образовања и за рад у органима 
државне управе) 7 степен стручне 
спреме  и најмање 2 године радног 
стажа у области образовања

2

Самостални извршилац на 

пословима сарадње са спортским и 

финансирање спортских 

организација и праћење одржавања 

спортских објеката

ВСС (Правни факултет, Факулет 
друштвених наука, VII степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
државним органима и 1 година 
радног искуства

1

Повереник комесаријата за 

избеглице

ВСС ( економски, факултет друштвених 
наука ), положен стручни испит и 2 године 
радног искуства

1

 
  



 

Одељење за планирање и 

изградњу

Начелник одељења

 
ВСС (архитектонски, грађевиснки, правни 
или ПМФ - географски факултет одсек за 
просторно планирање), VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 
године радног искуства

1

Послови аутоматске обраде 

података и програмирања

 
ВШС (инг.статистике и 
информатике, оперативни 
програмер АОП-а, статистичар, 
организатор АОП-а), VI степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и 2 године 
радног искуства

1

Администратор пријемне 

канцеларије

 

Технички секретар 

одељења

ССС (правног или техничког смера), 
IV степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства

1

ССС (економска, гимназија, 
техничка школа), IV степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе и 
2 године радног искуства

1

Одсек за грађевинарство, 

имовинско - правне и 

комунално - стамбене 

послове

Одсек за урбанизам

Група за послове заштите и 

унапређење животне 

средине

Шеф одсека за урбанизам
Шеф одсека за 

грађевинарство, имовинско 

- правне и коминално - 

стамбене послове

Шеф групе за послове 

заштите и унапређења 

животне средине
ВСС (архитектонски, грађевински, 
ПМФ - географски факултет одсек 
за просторно планирање), VII 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 3 
године радног искуства

1

Послови урбанизма и 

просторног планирања

 
ВСС (архитектонски, грађевински, 
ПМФ - одсек за просторно 
планирање), VII степен стручне 
спреме, положен  стручни испит за 
рад у органима државне управе и 
најмање 2 године радног искуства

1

Стручни урбанистичко - 

геодетски послови

 
ВСС (архитектонски, грађевински, 
ПМФ-географски факултет одсек за 
просторно планирање, шумарски 
факултет - пајзажи архитекта или 
геодетски факултет), VII степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства

2

Извршилац за геодетске 

послове

 

ВШС (виша геодетска школа), VI 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе, и најмање 2 
године радног искуства

1

Администратор за послове 

урбанизма

 
ССС (архитектонске или 
грађевинске струке),  IV степен 
стручне спреме, положен  стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства

1

Дактилограф

III степен школске спреме, 
дактилографски курс, и најмање 1 
година радног искуства

1

ВСС (правни факултет), VII степен 
стручне спреме, положен  стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 3 године радног 
искуства

1

Имовинско-правни послови

 

ВСС (правни факултет), VII степен 
стручне спреме, положен  стручни 
испит за рад у органима државне 
управе, и најмање 2 године радног 
искуства

3

Комунално-стамбени послови

 

ВСС (правни факултет, 
грађевински или шумарски 
факултет- пејзажни архитекта), 
VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, и 
најмање 2 године радног 
искуства

2

Послови издавања 

урбанистичких аката

 
ВШС (виша грађевинска, виша 
правна или виша економска), VI 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства

2

Администратор за послове 

грађевинарства

 

ССС (грађевински техничар), IV 
степен стручне спреме, положен  
стручни испит за рад у органима 
државне управе, и најмање 2 
године радног искуства

2

Дактилограф

III степен школске спреме, 
дактилографски курс и 
најмање 1 година радног 
искуства

1

ВСС (технолошки факултет, ПМФ - 
билошки факултет, ПМФ - 
географски факутет одсек за 
просторно планирање), VII степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 3 године радног 
искуства

1

Послови заштите животне 

средине

 
ВСС (факултет природних или 
техничких наука) 7 степен стручне  
спреме,  положен стручни испит за 
рад у органима државне упреве, 
најмање 3 године радног искустава 
у струци и познавање рада на 
рачунару

2

Главни архитекта

ВСС (дипломирани инжењер 
архитектуре), VII степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе и  
5 година радног искуства

1

Администратор за 

економско техничке 

послове

 

1

ССС (економског или 
техничког смера) 4 степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у 
органима државне управе и 
најмање 2 године радног 
искуства

Помоћник начелника одељења

 
ВСС (правни факултет), VII степен стручне 

спреме, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе, и најмање 3 

године радног искуства у струци

 

1

 

 



 

Одељење за 

инспекцијске послове

Начелник одељења

 

ВСС (дипломирани правник, 
дипл.саобраћајни инжењер, дипл. биолог 
дипл.грађевински инжењер, 
дипл.инг.технологије) VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 
годинe радног искуства у струци

1

Одсек за послове 

комуналног надзора и 

заштите животне средине

Административни послови у 

Услужном центру

 

ВШС (економиста, инг.статистике) 
VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2 
године радног искуства у струци

1

Дактилограф

ССС (гимназија, економска, правно 
биротехничка, са познавањем 
дактилографије), IV степен стручне 
спреме, односно положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе и најмање 1 година радног 
искуства у струци

2

 

Одсек за послове 

грађевинског надзора и 

саобраћаја

Шеф одсека за послове 

комуналног надзора, 

комуналне инспекције и 

инспекције заштите животне 

средине

ВСС (дипломирани правник, 
дипломирани биолог, дипломирани 
технолог, дипломирани инжењер 
пољопривреде) VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и најмање 
3  година радног искуства у струци

1

Комунални инспектор

 

ВСС (дипл.правник, дипл.пољопривредни 
инжењер, дипл.грађевинарствински 
инжењер, дипл.саобраћајни инжењер, 
дипломирани инжењер технолог) VII 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 2  године радног искуства у струци

7

 

Комунални послови - 

комунални инспектор

 

ВСС/ВШС (санитарно еколошки инжењер - 
специјалиста заштите животне средине) 7/
6 степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 2  године радног искуства у струци

1

 

Инспектор за заштиту 

животне средине

 ВСС - факултет природних или 
техничких наука, најмање 3 године 
радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит 
за управљање моторним возилом „Б“ 
категорије, познавање рада на 
рачунару

2

Шеф одсека за послове 

грађевинског надзора и 

саобраћаја
ВСС (дипл.правник,  дипл.грађевински 
инжењер, дипл.саобраћајни инжењер) 
VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 3 година 
радног искуства у струци

1

Грађевински инспектор

 
ВСС (дипл.гражевински инжењер, 
дипл.инг.архитектуре) VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 2  
године радног искуства у струци

2

Послови надзора у области 

грађевинарства - грађевински 

инспектор

 ВСС/ВШС (грађевински инжењер) 7/6 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 2  године 
радног искуства у струци

4

Саобраћајни инспектор

 
ВСС (дипл.саобраћајни инжењер) 
VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и 
најмање 2  године радног искуства 
у струци

1

Послови надзора из области 

саобраћаја - саобраћајни 

инспектор

 
ВШС (маш. инг. за железничко машинство) 
VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 2 године радног 
искуства у струци

1

Помоћник начелника одељења

 

ВСС (правни факултет), VII степен стручне 

спреме, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе, и најмање 3 

године радног искуства у струци

 

1

 

   



 

Одељење локалне пореске 

администрације

Начелник одељења

 
ВСС (економски факултет) VII 
степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе, најмање 3 година 
радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару

1

Одсек за евиденцију пореза Одсек за наплату пореза

Шеф одсека за евиденцију 

пореза

ВСС (правни или економски 
факултет) 7 степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, 3 године 
радног искуства

1

Инспектор канцеларијске 

контроле

ВСС (правни факултет) VII степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе, најмање 1  година радног 
искуства у струци, познавање рада 
на рачунару

2

Порески контролор

ССС (економског или 
друштвеног смера) IV степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе, најмање 1 
година радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару

1

Инспектор теренске 

контроле

 

ВСС (економског или правног 
смера) VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, најмање 
1 година радног искуства у струци и 
познавање рада на рачунару

1

Шеф одсека за наплату пореза

ВСС (економског или правног смера) 7 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 
3 године радног искуства

1

Инспектор наплате

 
ВШС (правног, економског или 
техничког смера) VI степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање 1 
година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару

2

Порески извршитељ

ССС (друштвеног, економског или 
техничког смера) IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање 1 
година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару

1

Администратор за послове 

пореске евиденције

 
ССС (економског смера) IV степен 
стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне 
управе,  најмање 1 година радног 
искуства у струци, познавање рада на 
рачунару

1

Послови информационе 

технологије - ИТ администратор

 
ВСС/ВШС (електротехнички, економски 
или други факултет информатичног 
смера), 3 године радног искуства или за 
одељења 10 запослених - Градске управе, 
ВШС (електротехничке или економске 
струке информатичког смера), 1 година 
радног искуства. За оба степена стручне 
спреме положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и познавање 
рада на рачунару

1

Помоћник начелника одељења

 

ВСС (правни факултет), VII степен стручне 

спреме, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе, и најмање 3 

године радног искуства у струци

 

1

 

   



Одељење за локални 

економски развој

Начелник одељења

 
ВСС - (економски, правни, 
технолошки, електротехнички, 
машински и пољопривредни факултет) 
7 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, најмање 3 године 
радног искуства у привреди или 
управи на руководећим пословима, 
знање једног страног језика, 
познавање рада на рачунару

1

Одсек за локални 

економски развој

Одесек за малде – 

омладински центар

 

Самостални извршилац за 

правне послове

 
ВСС - VII степен стручне спреме 
(правни факултет), најмање 2 
године радног искуства, 
познавање страног језика, 
положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару

1

Самостални извршилац за 

економски развој

 ВСС - VII степен стручне спреме 
(економски факултет, политичке 
науке, пољопривредни 
факултет, ФОН), најмање 2 
година радног искуства, 
положен стручни испит, 
познавање рада страног језика и 
рада  на рачунару

2

 

Самостални извршилац за 

развој пољопривреде

 
ВСС - (пољопривредни факулет) 
VII степен стручне спреме, 
најмање 2 година радног 
искуства, положен стручни 
испит, познавање  страног језика  
и рада на рачунару

1

Самостални извршилац за 

маркетинг и информатички 

развој

 ВСС (факултет техничке струке) 
VII степен стручне спреме, 
најмање 2 године радног 
искуства, положен стручни 
испит, познавање старног језика 
и  рада на рачунару

1

Самостални извршилац за 

послове туризма

 
ВСС - VII степен стручне спреме 
(ПМФ - дипломирани географ - 
туризмолог, дипломирани 
економиста-смер туризам), 
најмање 2 године радног 
искуства у струци, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе, познавање 
рада на рачунару и страног 
језика

1

Координатор канцеларије за 

развој локалне заједнице

 
ВСС - VII степен стручне спреме 
(филозофски факултет, филолошки 
факултет, политичке науке, ФОН, 
економски, правни факулет).  Знање 
енглеског језика и рада на рачунару. 
Положен стручни испит за рад у ЛСУ

1

Шеф одсека

 

ВСС - VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит 
за рад у органима државне 
управе, знање енеглеског језика 
и Најмање 3 године радног 
искуства у струци
 

1

Секретарица у Одељењу за 

локални економски развој

 
ССС (гимназија, економска, 
правно биротехничка) IV степен 
стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 1 
година радног искуства

1

Канцеларија за развој 

локалне заједнице

 

Секретар канцеларије

ВСС - 7 степен, правни факултет, најмање 
3 године радног искуства, положен 
стручни испит, познавање рада на 
рачунару

1

Помоћник начелника одељења

 

ВСС (правни факултет), VII степен 

стручне спреме, положен стручни испит 

за рад у органима државне управе, и 

најмање 3 године радног искуства у 

струци

 

1

 

Пројектант - менаџер

 
ВСС(грађевини или машински 

факултет), VII степен, положен 

стручни испит и најмање 1 година 

радног искуства

 

1

 

Самостални сарадник за 

урбанистичке послове

 ВСС (пејзажни архитекта, 

VII степен, положен стручни 

испит и најмање 1 годину 

искуства у струци

 

1

 

Канцеларија за младе

 

Координатор Канцеларије за 

младе

 
ВСС (факултет друштвених 

наука), VII степен, пложен стручни 

испит, знање енглеског језика

 

1

 

Канцеларија за рад са 

волонтерима

 

ВСС (друштвених наука), VII 

степен стручне спреме, 

положен стручни испит

 

2

 

Самостални сарадник за 

пројектовање

 
ВСС (дипломирани 

инжењер архитектуре), VII 

степен, положен стручни 

испит и најмање 1 годину 

искуства у струци

 

1

 

Координатор за рад са 

волонтерима

 

   



Одељење комуналне 
полиције

 

Начелник Одељења
 

ВСС (правни факултет или други 
факултет друштвених или природних 

наука, 5 година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару, 

возачка дозвола Б категорије
 

1
 

Шеф Одсека
 

VII степен без обзира на 
занимање

 

1
 

Комунални полицајац 1
 

VII степен грађ., саобр., шум., 
биол., факултета зашт. Жив. 

средине
 

1
 

Комунални полицајац 2
 

VI степен без обзира на 
занимање

 

1
 

Комунални полицајац 3
 

IV степен без обзира на 
занимање

 

5
 

Шеф Одсека
 

VII степен без обзира на 
занимање

 

1
 

VII степен грађ., саобр., шум., 
биол., факултета зашт. Жив. 

средине
 

1
 

VI степен без обзира на 
занимање

 

1
 

Комунални полицајац 2
 

Комунални полицајац 1
 

Комунални полицајац 3
 

IV степен без обзира на 
занимање

 

5
 

Одсек комуналног надзора за 
уже градско подручје

 

Одсек комуналног надзора за 
шире градско подручје

 

Администратор за послове 
комуналне полиције

 

VI степен економског, 
правног смера и гимназија

 

1
 

   



III. 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) 
 

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: 
 

1) доноси Статут града и Пословник Скупштине града; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије Града; 
5) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
6) доноси просторни план, просторни план посебне намене,  урбанистичке планове  и 

уређује коришћење грађевинског земљишта; 
7) доноси прописе и друге опште акте; 
8) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се 

о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу; 

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

10) 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; 

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
13) бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика 

Градоначелника  и чланове Градског већа; 
14) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
16) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни 

дуг; 



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

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама; 
24) информише јавност о свом раду; 
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 

јавих служби чији је оснивач или већински власник Град; 
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и 

мањинских права у Граду; 
29) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 
30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
31) 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: 
 

1) доноси Статут; 
2) доноси буџет и завршни рачун буџета; 
3) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
4) доноси просторни план и просторне планове посебне намене; 
5) доноси урбанистичке планове; 
6) одлучује о јавном задуживању Града; 
7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама; 
8) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места; 
9) усваја етички кодекс и 

10) 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. 



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. 

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. 
 
 

 



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: 
 

1) представља и заступа Град; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и 



других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма 
корисника буџета Града; 

6) 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; 

7) усмерава и усклађује рад Градске управе; 
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим Статутом или одлуком 

Скупштине града; 
9) поставља помоћнике Градоначелника; 

10) информише јавност о свом раду; 
11) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење 
надлежности  Града; 

12) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
13) 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 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:  
 

1. Јанко Алексић,  
Телефон:  (015) 879 – 200, локал 213.  
Канцеларија број: 117. 
 

2. Томислав Арнаутовић,  
Телефон:  (015) 879 – 200, локал 266.  
Канцеларија број: 117. 
 

3. Дејан Сталовић,  
Телефон:  (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број: 122. 
 

4. Јован Миладиновић,  
Телефон:  (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број: 122. 
 

5. Драгослав Добрић,  
Телефон:  (015) 879 – 200, локал 265.  
Канцеларија број: 122. 
 

6. Милан Илић,  
7. Драган Павловић, 
8. Миливоје Драгишић, 
9. Саша Сакић, 
10. Миливоје Исаковић. 

 
Градско веће: 
 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

града; 



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

4) 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; 

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

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

7) поставља и разрешава начелника Градске управе; 
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
9) информише јавност о свом раду; 

10) доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 
11) 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: 
 

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

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Града; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине града; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и 

Градско веће; 
7) 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. 
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: 
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 
2) изрећи мандатну казну; 
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка; 
4) издати привремено наређење, односно забрану; 
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; 
6) 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. 



IV. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

 
 
 
 Јавност рада, искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана 
је следећим прописима: 
 
 

1. Статутом града Лозница („Службени лист града Лозница”, број 19/08) 
 
Члан 12. 
 
Рад органа Града је јаван. 
            
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се: 

1. објављивањем Статута, одлука и других аката Града у ''Службеном листу Града 
Лознице'' и презентовањем истих на интернет презентацији Града; 

2. путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на уобичајен 
начин (огласне табле и сл.); 

3. организовањем јавних расправа у складу са Законом, овим Статутом и одлукама 
органа Града; 

4. и у другим случајевима утврђеним Законом, Статутом и другим актима органа Града. 
 
 

2. 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. 
 
 

3. 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. 



 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. 
 
 
 

4. 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. 
 
 
 
Обавезни подаци: 
 

1. Порески идентификациони број града Лозница: 101196408. 
2. 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. 
3. 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 
 
 

4. 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 
 

5. 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. 

www.loznica.rs


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. 

6. Запослени у Градској управи носе идентификационе картице које садрже назив 
органа, назив организационе јединице, радно место и слику. 

7. Градска управа Лозница поседује шалтер салу која омугућава приступ лицима са 
инвалидитетом. У сали је могуће добити информацију или поднети захтев свакој 
организационој јединици. 

8. 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”. 

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. 

9.  Аудио и видео снимања објеката које користи Град као и активности 
представника  града, нису ограничена одлукама и прописима Града. 



V. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

* У припреми. 
 
 
 

VI. 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: 
 

1) доноси програме развоја Града и појединих делатности; 
2) доноси просторни план Града и просторне планове посебне намене; 
3) доноси урбанистичке планове; 
4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
5) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
6) 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; 

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

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

9) 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; 

10) 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; 

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



12) 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; 

13) 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; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
15) 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; 

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

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

18) 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; 

19) 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; 

20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и 
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

21) 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; 

22) 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; 

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

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

25) 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; 

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

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

28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
29) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову 

организацију и рад; 
30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 



31) 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; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 
33) организује службу правне помоћи грађанима; 
34) 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; 

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

36) прописује прекршаје за повреде градских прописа; 
37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и 

других општих аката из надлежности Града; 
38) образује комуналну полицију у складу са законом; 
39) уређује организацију и рад мировних већа; 
40) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града; 
41) помаже рад организација и удружења грађана; 
42) 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 
43) 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. 
  



VII. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 
ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 
 
 
 

* У припреми. 
 

VIII. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 
 
* У припреми. 

 

IX. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ЛИЦИМА 

 
 
* У припреми. 



X. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

* У припреми. 

XI. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

* У припреми. 

XII. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

* У припреми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник  Републике Србије ''116/08)                    

 

 

 

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. Г0ДИНУ 

За период од 01.01.2012. - 31.12.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tабела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Р. 

бр. 

Предмет 

набавке 

С 

п 

е 

ц 

и 

ф. 

Процењена 

вредност Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска година) 

Износ на 

конту (планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска година) 
Укупна 

По 

год. 

 УКУПНО  41.433.293      41.433.293  

 

 

 

ДОБРА 

 

 

 

16.715.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.715.000 

 

 

1. Пиће за потребе бифеа 

Градске управе и остала 

роба: шоље, чаше, џезва 

, пластичне кашике, кесе 

за пиће, кашике мале 

пластичне.... 

 

 

 

 

 

1.000.000 

 

6 Август 20 дана 423711 

 

 

 

 

1.000.000 

01- буџет 

2. Набавка поклона  

1. За госте, стране 

делегације  

2. За нову годину 

 

 

550.000 

 

6 
Март 

Децембар 
 423712 

 

550.000 
01-буџет 

 

3. 

Канцеларијски 

материјал: 

1.Папир 

2.Обрасци 

3.Блоковска роба 

4.књиге 

5.свеске 

6.коверти 

7.фасцикле 

8.оловке 

9.тонери 

10.фломастери 

 3.000.000 

 

850.000 

120.000 

80.000 

20.000 

50.000 

100.000 

350.000 

100.000 

900.000 

30.000 

  

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

 

426111 – 

канцеларијски 

материјал 

 

 

 

 

 

 

3.000.000 

 

 

 

 

 

 

01-буџет 



11.рибони 

12.остало 

13.матичне књиге 

100.000 

200.000 

100.000 

4. Бензин  3.000.000   6 

 

Новембар 

 

 
426411- 

бензин 
3.000.000 01-буџет 

5. 

Набавка средстава за 

одржавање хигијене за 

потребе градске управе 

 

 

550.000 

 

 6 Септембар 20 дана 
426811- хигијена  

Ф-ја 130 

 

550.000 01-буџет 

6.  

Побољшање услова 

живота за интерно 

расељена лица на 

територији града 

Лознице 

  

 

1.750.000 

  

 

 6 

 

 

Април 

 

 

Мај 

472 – накн. За 

социјалну 

заштиту 

Ф-ја 070 

сицијална помоћ 

угроженом 

становништву 

 

 

 

 

1.750.000 

 

 

 

 

01-буџет 

7. 

Економско оснаживање 

(доходовне активности) 

за изтерно расељена 

лица  
 

 

 

1.400.000 

 

6 јун јул 

472- накнаде за 

социјалну 

заштиту  

Ф-ја  070- 

социјална помоћ 

угроженима   

1.400.000 01- буџет 

8. 

Откуп домаћинстава за 

три породице за 

интерно расељена лица 

 

 

 

2.265.000 

 

6 новембар децембар 472931 

 

 

2.265.000 

01-буџет 

 

9.  
Набавка аутомобила   

 

1.000.000 

 
6 јун јул 512111 

 

1.000.000 
01-буџет 

10. 
Канцеларијски 

намештај 
 

 

500.000 

 
6 Јун  Јул 512211 

 

500.000 
01-буџет 

11. Клима уређаји   

 

700.000 

 

6 Јун Јул 

 

512212 

 

 

700.000 01-буџет 

12. 
Рачунари и рачун. 

Опрема 
 

 

1.000.000 

 
6 Јул  Август 512221 

 

1.000.000 
01-буџет 

  
  

УСЛУГЕ  
  15.637.458           

 

15.637.458  

  



1. Дератизација  3.000.000  6 Март  Март 
421321 

дератизација 
3.000.000 01-буџет 

2. Дезинсекција  4.700.000  1  Март   Јун 
421321 

дезинсекција 
4.700.000 01-буџет 

3. 

Масовна штампа и 

печатирање за потреве 

ЛПА 

 500.000  6 март април 
421421 

пошта 
500.000 01- буџет 

4. 

  

Услуге осигурања 

  

 847.457,63 
 

 
6 Јануар Јануар 421500 847.457,63 01-буџет 

5. 

Услуге штампе за 

потребе Градске управе  

-Штампа билборда 

-Флајера  

Плаката 

Честитке за нову 

годину 

Визит карте  

 1.000.000  6 Јул Август 

423 419– услуге 

штампања 

 

1.000.000 01-буџет 

6. Закуп билборда  640.000  6 Јануар Фебруар 423431 640.000 01- буџет 

7. Дан Града  1.600.000  3 Мај Јун 424221 1.600.000 01-буџет 

8. 

Услуге телевизијског 

преноса Скупштине 

Града  

 2.300.000  6 Фебруар Март 
Ф-ја 110 

423421 
2.300.000 01-буџет 

9 

Одржавање аутомобила 

и набавка резервних 

делова Типа ''Фиат'', 

Типа ''Шкода'' 

 300.000  6 Октобар  Новембар 

425211 

механичке 

поправке 

300.000 02- буџет 

10. 

Одржавање фотокопир 

апарата, скенера 

штампача и рециклажа 

тонера 

 750.000  6 Јул Август 425222  750.000 01-буџет 

 РАДОВИ  9.080.835      9.080.835  

1. 

Извођење радова на 

реконструкцији 

просторија МК у 

Лешници – II фаза 

 2.000.000  6 Фебруар Март 511323 2.000.000 01- буџет 



2. 

Додатни радови на 

изградњи гасне 

котларнице у ОШ 

''Петар Тасић'' Лешница 

 2.117.650  
По чл.24 

ЗЈН 
Јануар  Фебруар 511323 2.117.650 01- буџет 

3. 

Додатни радови на 

адаптацији дома 

културе у Доњем 

Добрићу 

 614.194,92  
По чл.24 

ЗЈН 
Јануар Фебруар 511323 614.194,92 01-буџет 

4. 

Додатни радови на 

адаптацији и  санацији 

пословног објекта 

''Лозничанка'' 

 1.578.250  
По чл.24 

ЗЈН 
Јануар Фебруар 511321 1.578.250 01- буџет 

5. 

Додатни радови на 

реконструкцији дома 

културе и задруге у МЗ 

Цикоте 

 1.247.125  
По чл.24 

ЗЈН 
Јануар Фебруар 511323 1.247.125 01-буџет 

6. 

Додатни радови на 

реконструкцији 

подрумског простора у 

новом делу зграде 

Гимназије ''Вук 

Караџић'' 

 1.523.615,07  
По чл.24 

ЗЈН 
Фебруар Март 511321 1.523.615,07 01- буџет 

 

ТАБЕЛА 2 

  

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

  

Редни 

број 

Предмет 

 набавке 

С
п

ец
и

ф
и

к

ац
и

ја
 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 

По 

годинама 

  УКУПНО   11.981.000           11.931.000    

  

  

ДОБРА 

  

  

5.861.000 

          

 5.861.000 

  



  

1. 

Набавка 

новогодишњих 

пакетића  за 

запослене у 

Градској управи 

 250.000 

  

Чл.26став2 Новембар Децембар        413142 250.000 01-буџет 

2. Набавка 

(добра)Недељног 

листа Лозничке 

Новости 

 300.000 

 

Чл.26 став2 Јануар Децембар 
423421 Ф-ја 

830 
300.000 01-буџет 

3. Набавка извода из 

матичних књига 
 3.000.000 

 
Члан 7 Јануар Децембар        426111 3.000.000 01-буџет 

4. Набавка цвећа и 

зеленила 
 300.000 

 
Чл.26 став2 Јануар Децембар        426131 300.000 01-буџет 

5. Набавка униформе 

за потребе 

усл.центра и 

портира 

 

 

 

330.000 

 

Чл.26. став 

2 
Мај Јун 426121 

 

 

330.000 
01-буџет 

6. Набавка стручне 

литературе:  

-Сл.гласник  

-Буџ.саветник 

-Цекос 

-Час.о изградњи 

 

 

 

800.000 

 

Члан 7. Јануар Децембар 426311 

 

 

800.000 
01-буџет 

7. Потрошни 

материјал 

   -Гуме   

  

 

 

 

250.000 

 

Чл.26 став 

2 
Новембар Децембар 426911 

 

 

250.000 
01-буџет 

8. 
Набавка дрва за 

избеглице 
 

 

300.000 

 Чл.26 став 

2 
Јануар Фебруар 472931 

 

300.000 
01-буџет 

9. 

Израда акустичке 

студије за систем 

ИОИ 

 331.000  
Чл.26 став 

2 
Април Мај 512811 331.000 01-буџет 

  

  

УСЛУГЕ 

  

  6.120.000           

 

6.120.000  

 



1. 

Услуге контроле 

интег.сузбиј. 

комараца 

 300.000  
Члан 26. 

став 2 
Мај јун 421321 300.000 01-буџет 

2. 

 

Ревизија завршног 

рачуна Буџета 

града за 2011. 

годину 

 300.000  
Чл. 26 став 

2 
Април Мај 423511 300.000 01-буџет 

3. 

Услуге 

информисања 

јавности преко: 

Дисплеј 

Билборда 

 280.000  
Чл.26 став 

2 
Јануар  Децембар 4234 280.000 01-буџет 

 

4. 

Услуге 

оглашавања у 

локалном листу 

Лозничке Новости 

 1.500.000  

Чл. 6 

(Анекс IA, 

IБ) 

Јануар  Децембар 
4234 

Ф-ја830 
1.500.000 01- буџетр 

5. 
Услуге прања 

веша 
 50.000  

Чл.26.став 

2 
Јануар  Децембар 423611 50.000 01-буџет 

6. 
Услуга прања 

аутомобила 
 150.000  

Члан 26 

став 2 
Јануар  Децембар 4239111 150.000 01-буџет 

7. Услуге превоза  330.000  
Члан 26 

став 2 
Април Мај 423911 330.000 01-буџет 

8. 

  

Коричење и 

рестаурација 

матичних књига и 

повезивање 

службених 

гласника  

 300.000   

Чл. 26 став 

2. 

 

Јануар Децембар 

423911-остале 

опште услуге 

Ф-ја 130 

300.000 01-буџет 

9. 

Вршење стручног 

надзора и 

изр.прој.докум. 

 1.000.000  
Члан.7 став 

1 
Јануар Децембар 423911 1.000.000 01-буџет 

10. 

Услуге текућег 

одржавања зграде 

Градске управе 

 1.660.000  Чл.7 став 1 Јануар Децембар 

425110- текуће 

поправке и 

одржавање 

2.000.000 01-буџет 



  

  

 

                   Шеф одсека за јавне набавке                                                                                                        Начелник градске управе 

      Верица Тешић, дип. правник                                                                                               ______________________________

 ________________________________                                                                                        Милојка Смиљанић,дипл.правник 

зграде 

11. 

Услуге одржавања 

телефона и 

телефонских 

инсталација са 

припадајућом 

опремом 

 150.000  
Чл..26 

став.2 
Јануар Децембар 

425223- 

одржавање 

опреме за 

комуникацију 

Ф-ја 130 

150.000 01-буџет 

12. 

Тек.поправке и 

рез.делови  за 

''Заставу'' 

 100.000  
Чл.26. став 

2 
Октобар Новембар 425211 100.000 01-буџет 

           



XIV. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

* У припреми. 

XV. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА и 
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

* У припреми. 

XVI. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

* У припреми. 

XVII. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈA 
 

* У припреми. 
 



XVIII. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 
 
 

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”, у којем се објављују поједина општа и 
појединачна акта, које доносе органи Града. Исти 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”. 

Службени листови као и одлуке које Скупштина града донесе налазе се и на интернет 
страници града (Градска власт → Документи, линк: Документи). 

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. 

 
 
 
  

http://www.loznica.rs/OPSTINA-LOZNICA-Dokumenti_155_8_45__cir


XIX. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

  



XX. 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: __________, тел: 015/_________. 
 
 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 _______________)  

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  

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. 

Суд 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  

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


 



  



 



  



 
  



 



 



  



 



  



 


