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 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. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 1      – 1 извршилац 

            

Опис послова: 

 

 

            Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје 

локална самоуправа (поверени послови) по Закону о планирању и изградњи. У вршењу контроле и надзора над 

применама одредаба Закона о планирању и изградњи проверава да ли: привредно друштво, односно друго правно 

лице или предузетник, које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају 

поједине послове на грађењу објеката испуњавају прописане услове; је за објекат који се гради, односно за 

извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења, односно издато решење из 

члана 145. Закона о планирању и изградњи; је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим Законом; 

се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно техничкој документацији 

на основу које је издато решење из члана 145 Закона; је градилиште обележено на прописан начин; извршени 

радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, 

техничким нормативима и нормама квалитета; је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних 

објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; на објекту који се гради или је изграђен постоје 

недостатци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; извођач радова води грађевински 

дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани начин; се у току грађења и коришћења 

објекта врше прописана осматрања и одржавање објекта; је технички преглед извршен у складу са Законом и 

прописима донетим на основу Закона,; је за објекат који се користи издата употребна дозвола; се објекат користи 

за намену за коју је издата грађевинска дозвола, односно употребна дозвола, обавља и друге послове утврђене 

Законом или прописом донетим на основу Закона. Грађевински инспектор је овлашћен да: врши надзор над 

коришћењем објекта и да предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и 

здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на 

стабилност и сигурност објекта; да уђе без одлуке суда и у посебни физички део зграде у којем се изводе радови 

за које је по овом Закону предвиђен инспекцијски надзор уколико постоје основи сумње да ће приликом вршења 

надзора бити откривена повреда Закона која захтева предузимање хитних мера ради спречавања опасности по 

живот и здравље људи, односно извођење радова који представљају извршење кривичног дела бесправне градње; 

уђе на градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од 

одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да предузима друге 



радње везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања. Дужан  је да пружа стручну помоћ 

у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и даје стручна објашњења, да предузима 

превентивне мере, укључујући да обавештава субјекат инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, 

указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, 

опомене субјекат инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у 

будућности, као и да непосредно учествује у вршењу инспекцијског надзора када је то неопходно. Грађевински 

инспектор извршава решење о уклањању објекта, односно његовог дела; сачињава Програм уклањања објеката и 

одговара за његово извршење; извршење обавља преко привредног друштва, односно другог правног лица или 

предузетника, а у складу са Законом , на терет извршеника. Грађевински инспектор води: управни поступак по 

службеној дужности и захтеву странака у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, доносећи 

одговарајуће акте-решења и закључке; доноси и спроводи решење о затварању градилишта, по извршеном 

уклањању објекта, односно његовог дела,  сачињава записник о уклањању објекта односно његовог дела, који се 

доставља и органу надлежном за послове катастра непокретности, подноси кривичне, прекршајне и пријаве за 

привредни преступ и учествује као сведок у судским поступцима, сарађује са службеницима МУП-а који по 

потреби пружају полицијску помоћ ради омогућавања спровођења поступака, сачињава информације државним 

органима, поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама,  сарађује са другим инспекцијама. 

Грађевински инспектор врши контролу и надзор над применом одредаба Закона о озакоњењу објеката. Води 

евиденцију о инспекцијском надзору у електронској форми на прописаном обрасцу. Сачињава годишњи план 

инспекцијског надзора, израђује  дневне, периодичне и годишње извештаје о раду. Обавља и друге послове по 

налогу шефа Одсека и начелника Одељења. 

 

Услови: високо образовање из научне области техничко -технолошких наука (архитектонске или грађевинске 

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 дипломирани инж. архитектуре или дипломирани грађевински инж.   са стеченим 

образовањем на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

најмање једна година радног искуства у струци,  положен државни стручни испит ,  положен испит за инспектора, 

познавање рада на рачунару.                                                                                                                                                                                                                               

            

    

     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 инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015, 44/2018-

др.закон и 95/2018),   Закона о озакоњењу објеката  („Сл.гласник РС“, број 96/2015, 83/2018 и  81/2020 -одлука 

УС) и Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 ,  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) 

 

 

 

2. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ 1   – 1 извршилац 

 

Опис послова:  

 

Обавља сложене послове у вези утврђивања и контроле изворних локалних јавних прихода из 

надлежности одсека тј. израђује нацрте решења о утврђивању изворних локалних јавних прихода, проверава 

пореску пријаву да ли је исправно, потпуно и тачно попуњена, разматра право на пореско ослобођење пореског 

обвезника,  врши проверу и утврђивање законитости и правилности испуњавања пореских обавеза,  учествује у 

припреми годишњег плана контроле, припрема пореску контролу према добијеном налогу, обавља контролу 

укључујући и путовање до места где се врши контрола, сачињава записник, разматра примедбе на записник, 

сачињава допунски записних о контоли и додатак записника о контроли, одлучује о мерама и самостално израђује 

нацрте пореских аката према надзираном органу због непоступања по налогу из записника, израђује извештаје у 

вези утврђивања и контроле изворних локалних јавних прихода.  У складу са позитивним законским прописима 

и градским одлукама обавља и друге послове пружања пореских услуга и послове пореске контроле прописане 

законом којим је уређен порески поступак. Иницира покретање порескопрекршајног поступка. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека и начелника одељења. 

 

Услови: високо образовање из научне области економских или правних 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 дипломирани 

економиста или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит ,  положен испит за инспектора ,познавање рада на рачунару 

 

    

     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 општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење)  Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 

80/2002, 84/2002, -испр., 23/2003-испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-др.закон, 62/2006-др.закон, 63/2006-

испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012-испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 

68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 

144/2020), Закона о порезу на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/2001, „ Сл.лист СРЈ“, број 42/2002 -одлука СУС 

и („Сл.гласник РС“, број 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-одлука УС, 47/2013, 68/2014-др.закон, 95/2018, 99/2018- одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021),  

Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018), Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин.изн., 

125/2014- усклађени дин.изн., 95/2015-усклђени дин.изн., 83/2016, 91/2016- усклђени дин.изн., 104/216-др.закон, 

96/2017 – усклађени дин.изн. 89/2018-усклађни дин.изн., 95/2018 -др.закон, 86/2019- усклађени дин.изн., 126/2020 

– усклађени дин. изн.,99/2021- усклађени дин.изн.и 111/2021-др.закон), Закон о накнади за коришћење јавних 

добара („Сл.гласник РС“, број 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.изн.. 156/2020- усклађени дин.изн.. и 

15/2021- усклађени дин.изн..) 

 

 

 3. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ 2 – 2 извршиоца 

 

Опис послова:  

 

Обавља мање сложене послове у вези утврђивања и контроле изворних локалних јавних прихода из 

надлежности одсека тј. израђује нацрте решења о утврђивању изворних локалних јавних прихода, проверава 

пореску пријаву да ли је исправно, потпуно и тачно попуњена, разматра право на пореско ослобођење пореског 

обвезника,  врши проверу и утврђивање законитости и правилности испуњавања пореских обавеза,  учествује у 

припреми годишњег плана контроле, припрема пореску контролу према добијеном налогу, обавља контролу 

укључујући и путовање до места где се врши контрола, сачињава записник, разматра примедбе на записник, 

сачињава допунски записних о контоли и додатак записника о контроли, одлучује о мерама и самостално израђује 

нацрте пореских аката према надзираном органу због непоступања по налогу из записника, израђује извештаје у 

вези утврђивања и контроле изворних локалних јавних прихода.  У складу са позитивним законским прописима 

и градским одлукама обавља и друге послове пружања пореских услуга и послове пореске контроле прописане 

законом којим је уређен порески поступак. Иницира покретање порескопрекршајног поступка. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека и начелника одељења. 

 

Услови: високо образовање из научне области економских или правних 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 дипломирани 

економиста или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит ,  положен испит за инспектора ,познавање рада на рачунару 

 

    

     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 општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење)  Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 

80/2002, 84/2002, -испр., 23/2003-испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-др.закон, 62/2006-др.закон, 63/2006-

испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012-испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 

68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 



144/2020), Закона о порезу на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/2001, „ Сл.лист СРЈ“, број 42/2002 -одлука СУС 

и („Сл.гласник РС“, број 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-одлука УС, 47/2013, 68/2014-др.закон, 95/2018, 99/2018- одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021),  

Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018), Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин.изн., 

125/2014- усклађени дин.изн., 95/2015-усклђени дин.изн., 83/2016, 91/2016- усклђени дин.изн., 104/216-др.закон, 

96/2017 – усклађени дин.изн. 89/2018-усклађни дин.изн., 95/2018 -др.закон, 86/2019- усклађени дин.изн., 126/2020 

– усклађени дин. изн.,99/2021- усклађени дин.изн.и 111/2021-др.закон), Закон о накнади за коришћење јавних 

добара („Сл.гласник РС“, број 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.изн.. 156/2020- усклађени дин.изн.. и 

15/2021- усклађени дин.изн..) 

 

                                                                       

4.  КЊИГОВОЂА ЗА ПОСЛОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА– 1 извршилац 

 

 Опис послова: 

 

 Врши књижење пословних промена у главној и помоћним књигама, књижи контирану документацију, 

води аналитичке и синтетичке евиденције и врши њихово усаглашавање (добављачи, купци, аванси, обавезе, 

жиро рачун), израда закључних листова, попис основних средстава месних заједница, ради периодичне пресеке 

стања из књиговодства и о томе обавештава добављаче (ИОС) и закупце пословног простора, ради свођење стања 

на крају године и припремне радње за израду завршних рачуна и учествује у изради завршних рачуна за месне 

заједнице заједно са контистом за послове месних заједница, припрема налоге за плаћање и прати рокове доспећа 

плаћања по рачунима регистрованим у Централном регистру фактура. 

            Мења контисту за послове месних заједница у  случају његовог одсуства. 

Стара се о одлагању целокупне документације у вези финансијско – материјалног пословања из свог делокруга 

рада у одговарајуће књиге. 

Обавља административно техничке послове у вези добијања овлашћења од стране Управе за трезор за 

располагање новчаним средствима месних заједница, у смислу достављања потпуне документације Управи за 

трезор. 

            Припрема одговоре, анализе, информације из делокруга одсека на захтев шефа одсека и начелника 

одељења. Саставља различите врсте извештаја прописаним законом или другим прописима донетим на основу 

закона, као и на захтев шефа одсека и начелника одељења. 

            Благовремено информише шефа одсека и начелника одељења о уоченим појавама и стању у оквиру 

делокруга свог рада која могу утицати на благовремено поступање и умањити ефикасност рада одсека. 

            Одговоран је за  благовремено, ефикасно, економично и законито обављање послова из делокруга свога 

рада и за свој рад одговара шефу одсека и начелнику одељења. 

            Врши и друге послове по налогу начелника одељења и шефа одсека. 

 

Услови: ССС (економског или правног смера, гимназија), IV степен стручне спреме, најмање пет година  радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит , познавање рада на рачунару. 

   

     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 буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 

101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013,63/2013, испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 

91/2019) , Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021- и др.закон), Уредбе о буџетском 

систему („Сл.гласник РС“, број 125/2003 , 12/2006 и 27/2020), Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, број 18/2015 , 104/2018 , 151/2020, 8/2021, 41/2021, 

130/2021 и 17/2022), Правилника о стандардном класификационом оквиру  у контном плану за буџетски систем  

(„Сл.гласник РС“, број 16/2016 , 49/2016 , 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018 , 36/2018, 93/2018, 104/2018, 

14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021) и Одлуке о месним заједницама („Сл. 

лист града Лознице“, број 12/2019 и 14/2019-испр.)  . 

 

 

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  ;     

              -      оригинал или оверена фотокопија  уверења о положеном   испиту  за инспектора за радна места под  

                      редним бројем  1, 2,3 ;     

               -     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  јединици локалне самоуправе, подлежу 

пробном раду од шест месеци. 

             Кандидат без положеног државног стручног испита  прима се на рад под условом да тај испит положи до 

окончања пробног рада, односно у року од шест месеци. 

              Кандидат без положеног испита за инспектора, полаже испит за инспектора   у року од шест месеци од 

дана заснивања радног односа. 

             

     

              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 

 
 


