
 
Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 111- 18 /2021-III1

 

Датум: 30 .12.2021.год.  
Л о з н и ц а  
 
 
 
 
 
 На основу члана 80.  81. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл.гласник РС", број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Сл.гласник РС", број 95/2016), Правилника  организацији и систематизацији радних места у Градској управи, 
Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама  града Лознице,  Градска  управа 
града Лознице, ОГЛАШАВА 
 

 
 

                                                                            JAВНИ КОНКУРС 
                                 ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
                                                        
 
 
I  Орган у коме се радна места попуњавају: 
 
   Градска управа града Лозница,  ул. Карађорђева бр. 2  
 
 
II Радна места која се попуњавају: 
 
 
 
1. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ПРИПРЕМЕ ПЛАНСКИХ АКАТА И 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА  2        – 1 извршилац 
 

Опис послова: 
 
Обавља послове по захтевима за издавање локацијских услова и припрема акте за издавање локацијских 

услова. Утврђује предлоге приоритета за планско уређивање на територији Града, предлоге за измену и стављање 
ван снаге планске документације, припрема одлуке о изради планова, координира, прати рад и сарађује са 
носиоцима израде планова, врши оглашавање и спровођење процедуре јавног увида и припрема извештаје о 
јавном увиду, достављање на стручну контролу, сарађује и по потреби учествује у раду Комисије за планове, 
води евиденцију планских докумената и доставља односно контролише обавезу достављања планских 
докумената другим органима и организацијама, припрема  информацију о локацији, проверава испуњеност 
формалних услова за поступање по поднетим захтевима, одбацује захтеве, прибавља податке државног премера 
и катастра, прибавља услове за пројектовање и прикључење на инфраструктурну мрежу, остварује сарадњу и 
размену документације са регистратором и запосленим на пословима   информисања о процедурама у Одељењу, 
обавља и све друге послове обједињене процедуре до захтева за грађевинску дозволу, решава по захтевима за 
парцелацију и  препарцелацију, врши послове озакоњења-утврђивање намене, послови из области животне 
средине, а у вези доношења планских аката, учествује у изради информација и извештаја из свог делокруга рада 
и друге послове из Регистра административних поступака  по налогу шефа Одсека – помоћника начелника и 
начелника Одељења.  

 
 
         Стручна спрема: високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (архитектонске, 
грађевинске или планерске струке), стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова,  мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно дипл. инж. архитектуре, дипл.грађевински инжењер или 
дипл.просторни планер  са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање једна година радног искуства у струци. 
 



 
    
     Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку  : 
       Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са 
учесницима огласа , провером знања из  Закона о планирању и изградњи   ("Сл.гласник РС", број  72/2009- испр.,   
64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Уредбе о локацијским условима    ("Сл.гласник 
РС", број  115/2020) 

�

 
 
2. СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА – 1 извршилац 

 
     Опис послова:  
 
      Даје стручна мишљења градоначелнику, начелнику Градске управе, начелнику одељења и шефу одсека о 
појединим питањима, стара се о законитости и спровођењу аката градоначелника града, учествује у изради нацрта 
одлука, решења и закључака које у оквиру својих овлашћења доноси градоначелник, остварује непосредну 
сарадњу са организационим јединицама Градске управе. Припрема активности у вези са организовањем 
благовременог и потпуног информисања грађана о раду органа града, служби, установа и јавнихпредузећа чији 
је оснивач град, организовањем конференција за новинаре за потребе градоначелника и других градских 
функционераљ и одговорних лица, организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, клизишта, 
снег, земљотреси и сл.), организовање медијских кампања и акција градонаљчелника и других органа града, 
израду аналитичких материјала о јавном информисању, уређивање и издавање публикација од значаја за град и 
обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштине града. Врши друге послове по налогу 
градоначелника, начелника Градске управе, начелника одељења и шефа одсека. 
   
      
Стручна спрема: високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука   стечено   на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова ,  мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама,  специјалистичким струковним студијама, односно  са 
стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног 
искуства у струци. 
 
 
       
     Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку  : 

�

       Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са 
учесницима огласа , провером знања из  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе    ("Сл.гласник РС", број  21/2016,   113/2017- др. закон, 95/2018 и 114/2021) и Закона о локалној 
самоуправи     ("Сл.гласник РС", број  129//2007, 83/2014-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 
 

 
 
 
 
  3. АДМИНИСТРАТОР  ЗА ПОСЛОВЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ – 1 извршилац 
 

Опис послова: 
 

Опис послова: 
 
 Обавља административно техничке послове у поступку прикључења објеката на инфраструктуру. 
Обавља административно техничке послове по пријави радова, завршетка израде темеља и завршетка објеката у 
конструктивном смислу. Врши послове у вези укњижења објеката и доделе кућног броја. Прикупља податке за 
поступак обједињене процедуре, републичког завода за статистику, локалне пореске администрације, службе за 
катастар непокретности, надлежног министарства и других органа на локалном и републичком нивоу. У 
случајевима потребе поступа према опису послова за издавање решења у складу са чланом 145. Закона. Врши 
друге послове по налогу начелника Одељења. 
Води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета (од подношења захтева за 
локацијске услове  до издавања употребне дозволе), са актима прибављеним и издатим у обједињеној процедури, 



ажурира регистар обједињених процедура на нивоу града, омогућава доступност података   о току сваког 
појединачног предмета, објављује локацијске услове, грађевинске и употребне дозволе  у електронском облику 
путем интернета, остварује сарадњу са централним регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у 
централну евиденцију свих података, аката и документације садржаних у регистру Града у роковима и на начин 
прописан законом и правилником подноси пријаве за привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца 
јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени законом прописани услови – за 
непоступање у законом прописаним роковима, предузима и друге радње неопходне за несметано и правилно 
функционисање регистра, одговоран је за законито, систематично и ажурно вођење регистра обједињених  
процедура, припрема  решења за све објекте који се постављају на јавној површини, врши и друге послове у 
складу са законом и подзаконским актима.  
 
       Стручна спрема: високо образовање  из научне области  друштвено-хуманистичких или техничко-
технолошких наука  стечено на основним академским студијама у обиму од  180 ЕСПБ бодова,  основним  
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање девет месеци  радног искуства у струци. 
 
  
    
     Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку  : 
      
  Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са учесницима 
огласа , провером знања из  Закона о планирању и изградњи   ("Сл.гласник РС", број  72/2009- испр.,   64/2010 -
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Уредбе о локацијским условима    ("Сл.гласник РС", број  
115/2020) 
 
 
Kaндидати треба да испуњавају и остале услове прописане Законом: 
 
  
           Да је пунолетан држављанин Републике Србије,  да није правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао радни  однос у државном органу, односну органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да 
испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.              
 
 
Докази које кандидати прилажу уз пријаву на кокурс: 

 
- oригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија  уверење о држављанству( не старије од 6 месеци); 
-     оригинал или оверена фотокопија  дипломе  којом се потврђује стручна спрема;  
- оригинал или оверена фотокопија  уверења да није правоснажно осуђиван  на безусловну казну 
       затвора од најмање 6 месеци  (не старије од 6 месеци); 

              -      изјаву кандидата да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу  
                      аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног     
                     односа; 
             -     оригинал или оверена фотокопија  уверења о положеном  државном стручном испиту  за рад у     
                     органима државне управ ;     
               -     доказ о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим  
                      пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 
                -    личну и радну биографију. 
 
            Сви докази  прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника , односно Суда, 
Градској или Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017.године). 
 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима, назначене вештине и знања 
биће проверени у просторијама Градске управа града Лозница  ул. Карађорђева бр.2. О датуму и времену 
спровођења изборног поступка кандитати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или 
поштом, на бројеве и адресе које су навели у пријави. 
 

Трајање радног односа:      Радни однос се заснива на неодређено време. 
 



      
            Напомена: Кандидат који први пут заснива радни однос у органима аутономне покрајине, органима 
јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. 
             Кандидат без положеног државног испита за рад у државним органима прима се на рад под условом да 
тај испит положи до окончања пробног рада.  
         
              Пријаве на јавни конкурс са потребном доказима доставити на адресу Градска управа града 
Лозница  ул. Карађорђева бр.2 са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС“ у року од 15  дана од дана објављивања 
Јавног конкурса. Рок почиње да тече  наредног дана од дана оглашавања. 
 

Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске управе. 
              Лице задужено за давање додатних обавештења   о јавном конкурсу  : Зоран Зарић,  у канцеларији  
бр.111 , телефон  015/879-257.   
              
              
        Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе града 
Лозница. Неблаговремене , недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени  докази, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
              
 Овај јавни конкурс се објављује у публикацији „Послови“ и на званичној интернет страници 
града Лозница www.loznica.rs 
 
 
                                                          НАЧЕЛНИК  
               ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                         Владимир Радојчић, дипл.правнк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 111- 11 /2021-III1

 

Датум: 01 .09.2021.год.  
Л о з н и ц а  
 
 
 
 
 
 На основу члана 80.  81. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл.гласник РС", број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Сл.гласник РС", број 95/2016), Правилника  организацији и систематизацији радних места у Градској управи, 
Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама  града Лознице,  Градска  управа 
града Лознице, ОГЛАШАВА 
 

 
 

                                                                            JAВНИ КОНКУРС 
                                 ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
                                                        
 
 
I  Орган у коме се радна места попуњавају: 
 
   Градска управа града Лозница,  ул. Карађорђева бр. 2  
 
 
II Радно место које се попуњава: 
 
 
 
 
1. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ПРИПРЕМЕ ПЛАНСКИХ АКАТА И 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА  2        – 1 извршилац 
 

Опис послова: 
 
Обавља послове по захтевима за издавање локацијских услова и припрема акте за издавање локацијских 

услова. Утврђује предлоге приоритета за планско уређивање на територији Града, предлоге за измену и стављање 
ван снаге планске документације, припрема одлуке о изради планова, координира, прати рад и сарађује са 
носиоцима израде планова, врши оглашавање и спровођење процедуре јавног увида и припрема извештаје о 
јавном увиду, достављање на стручну контролу, сарађује и по потреби учествује у раду Комисије за планове, 
води евиденцију планских докумената и доставља односно контролише обавезу достављања планских 
докумената другим органима и организацијама, припрема  информацију о локацији, проверава испуњеност 
формалних услова за поступање по поднетим захтевима, одбацује захтеве, прибавља податке државног премера 
и катастра, прибавља услове за пројектовање и прикључење на инфраструктурну мрежу, остварује сарадњу и 



размену документације са регистратором и запосленим на пословима   информисања о процедурама у Одељењу, 
обавља и све друге послове обједињене процедуре до захтева за грађевинску дозволу, решава по захтевима за 
парцелацију и  препарцелацију, врши послове озакоњења-утврђивање намене, послови из области животне 
средине, а у вези доношења планских аката, учествује у изради информација и извештаја из свог делокруга рада 
и друге послове из Регистра административних поступака  по налогу шефа Одсека – помоћника начелника и 
начелника Одељења.  

 
 
         Стручна спрема: високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (архитектонске, 
грађевинске или планерске струке), стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова,  мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно дипл. инж. архитектуре, дипл.грађевински инжењер или 
дипл.просторни планер  са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит за рад  
у органима државне управе и најмање једна година радног искуства у струци. 
 
 
    
     Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку  : 

�

       Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са 
учесницима огласа , провером знања из  Закона о планирању и изградњи   ("Сл.гласник РС", број  72/2009- испр.,   
64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Уредбе о локацијским условима    ("Сл.гласник 
РС", број  115/2020 
 
Kaндидати треба да испуњавају и остале услове прописане Законом: 
 
  
           Да је пунолетан држављанин Републике Србије,  да није правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао радни  однос у државном органу, односну органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да 
испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.              
 
 
Докази које кандидати прилажу уз пријаву на кокурс: 

 
- oригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија  уверење о држављанству( не старије од 6 месеци); 
-     оригинал или оверена фотокопија  дипломе  којом се потврђује стручна спрема;  
- оригинал или оверена фотокопија  уверења да није правоснажно осуђиван  на безусловну казну 
       затвора од најмање 6 месеци  (не старије од 6 месеци); 

              -      изјаву кандидата да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу  
                      аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног     
                     односа; 
             -     оригинал или оверена фотокопија  уверења о положеном  државном стручном испиту  за рад у     
                     органима државне управ ;     
               -     доказ о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим  
                      пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 
                -    личну и радну биографију. 
 
            Сви докази  прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника , односно Суда, 
Градској или Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017.године). 
 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима, назначене вештине и знања 
биће проверени у просторијама Градске управа града Лозница  ул. Карађорђева бр.2. О датуму и времену 
спровођења изборног поступка кандитати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или 
поштом, на бројеве и адресе које су навели у пријави. 
 

Трајање радног односа:      Радни однос се заснива на неодређено време. 
 



      
            Напомена: Кандидат који први пут заснива радни однос у органима аутономне покрајине, органима 
јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. 
             Кандидат без положеног државног испита за рад у државним органима прима се на рад под условом да 
тај испит положи до окончања пробног рада.  
         
              Пријаве на јавни конкурс са потребном доказима доставити на адресу Градска управа града 
Лозница  ул. Карађорђева бр.2 са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС“ у року од 15  дана од дана објављивања 
Јавног конкурса. Рок почиње да тече  наредног дана од дана оглашавања. 
 

Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске управе. 
              Лице задужено за давање додатних обавештења   о јавном конкурсу  : Зоран Зарић,  у канцеларији  
бр.111 , телефон  015/879-257.   
              
              
  
        Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе града 
Лозница. Неблаговремене , недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени  докази, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
              
 Овај јавни конкурс се објављује у публикацији „Послови“ и на званичној интернет страници 
града Лозница www.loznica.rs 
 
 
                                                          НАЧЕЛНИК  
               ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                         Владимир Радојчић, дипл.правнк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


