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На основу члана 20. ст. 1. т. 28. и 59. став. 1., а у вези члана 66. ст. 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 15. 
ст. 1. т. 29. и 76. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 8/14 – 
пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној дана 7. септембра 
2016. године, донела је 

 
 

 
О Д Л У К А 

о Градској управи града Лознице 
 

 
 
 

 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком образује се Градска управа и уређује њена организација, 
делокруг и начин рада и друга питања од значаја за остваривање делокруга рада 
Градске управе града Лознице (у даљем тексту: Градска управа). 
 

Члан 2. 
 

 Градска управа се организује као јединствен орган. 
         Градска управа има свој печат. 
           Печат Градске управе је округлог облика са текстом: „Република Србија, Град 
Лозница, Градска управа града Лознице“ и грбом Републике Србије у средини печата. 
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом. 
 

Члан 3.                             
 

 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. 
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Члан 4. 
 
 Поред послова из изворног делокруга града, као јединице локалне самоуправе, 
Градска управа обавља законом поверене послове из оквира права и дужности 
Републике. 

 
 

Члан 5. 
 

 Градска управа обавља послове из своје надлежности у складу са Уставом, 
законом и Статутом града Лознице (у даљем тексту: Статут). 
 

Члан 6. 
 
 Рад Градске  управе је доступан јавности и подложан контроли и критици 
грађана, у складу са Законом и Статутом.  
 

Члан 7. 
 
 Службеник је дужан да поступа у складу са Уставом, законом и другим 
прописом, према правилима струке, непристрасно и политички неутрално. 

Нико не сме вршити утицај на службеника да нешто чини или не чини супротно 
прописима. 

Службеник не сме на раду да изражава и заступа своја политичка уверења. 
 

Члан 8. 
 

Службеник је одговоран за законитост, стручност и делотворност свог рада. 
 

 
 II   ОСНОВНА НАЧЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
                                                                    

Члан 9. 
        
 Основна начела организације Градске управе, обављања послова изворне и 
поверене надлежности, су: 

- да се истоврсни или сродни и међусобно повезани послови групишу у 
одговарајуће целине, 

- благовремено одлучивање о правима, обавезама и на закону заснованим 
интересима грађана, правних лица и других субјеката, 

- стручно, рационално и економично обављање послова, 
- ефикасно руковођење управом и стални надзор над извршењем послова, 
- примена савремених метода и средстава рада 
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III ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 

 
Члан 10. 

 
 У Градској управи се образују унутрашње организационе јединице према врсти, 
међусобној повезаности  и обиму послова чијим се вршењем обезбеђује несметан, 
ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују.  
 

Члан 11. 
 

Полазећи од  начела утврђених чланом 9. ове одлуке, за обављање послова из 
надлежности Градске управе образују се следећа одељења:  

 
1. Одељење за привреду и локални економски развој, 
2. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију, 
3. Одељење за планирање и изградњу, 
4. Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације, 
5.   Одељење за општу управу, 
6.   Одељење за друштвене делатности,   
7.   Одељење за рад органа града, информационе и заједничке послове. 

 
Члан 12. 

 
 У одељењима наведеним у претходном члану, могу се образовати унутрашње 
организационе јединице: одсеци, службе, инспекторати, економати, месне канцеларије 
и друге врсте организационих јединица. 
 

Члан 13. 
 

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 
            Oбавља послове који се односе на: 
 

 праћење, обраду и анализирање података и стања у областима из делокруга рада 
одељења, 

 послове поверене Граду из области привреде, локалног економског развоја, 
јавних предузећа, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, угоститељства, 
занатства и трговине, комуналних делатности, пољопривреде, водопривреде, 
шумарства и ветеринарства, 

 извршавање одлука и других аката Скупштине града, Градског већа и 
градоначелника из области привреде, рударства, енергетике, саобраћаја, 
туризма, угоститељства, занатства и трговине, комуналних делатности, 
пољопривреде, водопривреде, шумарства и ветеринарства, 

 решавање у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица 
у управним стварима из надлежности Одељења, 

 управни надзор над извршавањем прописа и других аката Скупштине града из 
надлежности Одељења, 
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 припремање аналитичко – информативних материјала, нацрта и предлога аката 
које доносе Скупштина града, Градско веће и градоначелник из надлежности 
Одељења, 

 праћење законитог и наменског коришћења средстава буџета града за функције 
и кориснике који су у надлежности Одељења, 

 обавља и друге послове које утврди Скупштина града, Градско веће и 
градоначелник из надлежности Одељења, 

 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом града Лознице и другим 
актима. 

 
а)  У областима привреде, локалног економског развоја, обавља следеће послове: 
 
 управнe и другe пословe при непосредном спровођењу закона и других прописа 

чије је непосредно спровођење поверено Граду у областима   привреде, 
локалног економског развоја, јавних предузећа, рударства, енергетике, 
саобраћаја, туризма, угоститељства, занатства и трговине, комуналних 
делатности, 

 учествује у изради предлога годишњих програма пословања јавних предузећа 
чији је оснивач Скупштина града, 

 врши контролу и надзор над пословањем јавних предузећа чији је оснивач 
Скупштина града, 

 припрема информација, анализа и др. аката за органе Града и државне органе, а 
који се односе на пословање јавних предузећа, 

 доноси планове и програме локалног економског развоја, 
 припремање, управљање и спровођење пројеката локалног економског развоја, 
 обезбеђује унапређење општег оквира за привређивање у Граду, 
 промовише економски потенцијала Града, 
 привлачење инвестиција и институционална подршка инвеститорима, 
 иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, 
 побољшава услове пословања постојећих привредних субјеката и подстицање 

оснивања нових привредних субјеката и отварање нових радних места, 
 анализа ефеката и предлагање дугорочне сарадње између јавног и приватног 

партнера у оквиру јавно-приватног партнерства, 
 промовише предузетништва, 
 обавља поверене послове у вези са регистрацијом предузетника, 
 техничко регулисање саобраћаја, у складу са законом, 
 израђује предлоге аката у вези са уређивањем и организацијом ауто-такси 

превоза путника, као и издавање ауто-такси дозвола, 
 израђује предлоге аката у вези са уређивањем и организацијом градско-

приградског превоза путника на територији Града, као и регистрација и овера 
редова вожње на линијама градско-приградског превоза, 

 анализа аспеката саобраћаја (стационарни, динамички, пешачки, безбедност 
саобраћаја), као и израда нацрта и предлога аката из области саобраћаја које 
доносе Скупштина града, Градско веће и градоначелник, 

 подстиче развој туризма и предлагање висине боравишне таксе, 
 разврстава угоститељске објекте за смештај у категорије и води евиденције у 

складу са законом, 



5 
 

 подстиче развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине, предлаже 
акте о радном времену, местима на којима се могу обављати одређене 
делатности и друге услове за њихов рад, 

 предлаже уређивање, као и начине и услове за обављање комуналних 
делатности, 

 врши управни надзор над обављањем комуналних делатности, 
 врши административно - техничке и стручне послове за потребе помоћника 

градоначелника задуженог за област коју покрива, 
 друге послове у складу са законом. 

 
б) У областима пољопривреде, водопривреде, шумарства и ветеринарства, 
обавља следеће послове: 

 припремање предлога основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и старање о њиховом спровођењу, 

 припремање предлога мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Лознице, 

 припремање предлога мера у области дератизације и дезинсекције, у оквиру 
надлежности Града, 

 послови у вези са променом намене пољопривредног у грађевинско земљиште, 
 организовање, у оквиру надлежности Града, послова противградне заштите, 
 одређивање ерозивних подручја, 
 организовање процене штета насталих услед елементарних непогода и, кроз 

предлоге аката, стварање услова за ублажавање њихових последица, 
 утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и 

водопривредних дозвола за објекте од локалног значаја, 
 предлагање аката којима се уређује и организује вршење послова у вези са 

држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња, 
 организовање процене штета насталих услед напада паса непознатих власника 

на људе и домаће животиње и, кроз предлоге аката, стварање услова за 
ублажавање њихових последица, 

 друге послове у складу са законом. 

 
Члан 14. 

 
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ  ПОРЕСКУ  

АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 
    Обавља послове који се односе на: 

 
а) Послове финансијске службе за органе Града: Скупштину града, 
градоначелника, Градско веће, Градску управу и за Градско 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, 
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 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 плаћања 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 пријема добара и услуга и одобравање плаћања на 
терет буџетских средстава. 

 
           в)   Послове локалне пореске администрације: 

       
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 
самоуправи, 

 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, 
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 врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену 
евиденцију, 

 обавља и друге послове у складу са законом. 
 

У одељењу се врше стручни послови спровођења јавних набавки за потребе 
органа града као и послови праћења, обраде и анализирања података и стања у 
областима из делокруга рада Одељења и други послови у складу са Законом и Стаутом. 
 
 

Члан 15. 
 

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ  
 

           Обавља послове који се односе на: 
 
 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 животне средине и других органа и 
тела Града, 

 издавање информације о локацији, 
 одобрава заузимање јавних површина за обављање пословне делатности, 

постављање рекламних паноа и урбаног мобилијара, 
 издаје потврде о усклађености изграђених темеља са главним пројектом, 
 oбављање геодетских послова у складу са Законом о планирању и изградњи, 
 врши административно - техничке и стручне послове за потребе помоћника            

градоначелника задуженог за област коју покрива, 
 друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о 

озакоњењу објеката и другим прописима из ове области. 
 
б) У области грађења: 
 

 извођење припремних радова, 
 издавање решења о локацијској дозволи,  
 издавање грађевинске дозволе, 
 обавештење о завршетку израде темеља, 
 технички преглед и употебну дозволу, 
 изградњу помоћног објекта, 
 адаптацију објекта, 
 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), 
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 легализацију бесправне градње, 
 вођење статистичких података за потребе Републичког завода за статистику, 
 вођење техничке архиве, 
 и  друге послове у складу са законским прописима из ове области. 

 
 в) У области урбанизма и у области грађења Одељење за планирање  и изградњу 
спроводи обједињену процедуру у поступцима за издавање аката у остваривању права  
на изградњу и коришћење објеката и то за:  

 прибављање услова за пројектовање и прикључење на инфраструктурну мрежу 
од ималаца јавних овлашћења и друге исправе, односно докумената које имају 
имаоци јавних овлашћења, а услов су за издавање аката у остваривању права на 
изградњу и коришћење објеката;  

 издавање локацијских услова;  
 издавање грађевинске дозволе;  
 пријаву радова;  
 пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном 

смислу; 
 прикључење објекта на инфраструктуру; 
 издавање употребне дозволе;  
 достављање правноснажне употребне дозволе органу надлежном за послове 

премера и катастра у циљу укњижбе објекта и доделу кућног броја; 
 вођење регистра обједињених процедура, односно електронске базе података о 

обједињеној процедури и достављање података централној евиденцији 
обједињених процедура. 
 
г) У области имовинско-правних послова обављају се послови који се односе на: 
 

 идентификација, евиденција и управљање имовином 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, 

стамбени односи, називи улица и тргова и сл.) 
 издавање решења којима се одобрава раскопавање јавних површина, 
 послови ексхумације и сл. 
 послови у поступку враћања утрина, 
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 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 овог 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, 
 и  друге послове у складу са законским прописима из ове области. 

 
д) 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 унапређивање 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 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, 
 издавање дозвола (за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање 

инертног и неопасног отпада на територији града), одобрења и других аката у 
складу са Законом о управљању отпадом,  

 вођење евиденције и достављање података министарству; давање мишљења на 
захтев министарства у поступку издавања дозвола у складу са Законом о 
управљању отпадом, 

 и друге послове везане за заштиту животне средине у складу са важећим 
законским прописима и подзаконским актима. 
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Члан 16. 
 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ 
ПОЛИЦИЈУ И  ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
Обавља послове  у складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о 

комуналној полицији, Законом о одбрани и Законом о ванредним  ситуацијама који се 
односе на: 
 
             а) Послове Градске управе који се односе на обављање управног надзора над 
применом закона и других прописа чије је извршење поверено 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, 
надзор и контрола мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању 
отпадом  
 

 туризма 
надзор над спровођењем Закона о туризму и дргих прописа донетих на основу 
закона којим се уређују питања у области туризма. 
 

    
  б) Комунална полиција обавља следеће послове: 
 

 одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност; 

 вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из 
области комуналне и других делатности из надлежности Града; 

 остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, у складу са законом и прописима Града; 

 заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других 
јавних објеката од значаја за Град; 
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 подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота 
у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из 
надлежности Града. 

     Одржавањем комуналног реда из тачке б) алинеје 1. овог члана сматра се 
одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења 
отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и 
другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; 
паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; 
постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од 
буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања 
комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, 
јавне расвете, стамбених и других објеката.  
 Одељење комуналне полиције пружа помоћ у извршењима (асистенција), 
надлежним органима Града, као и предузећима, организацијама и установама које на 
основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица 
или других странака (у даљем тексту: овлашћене организације), када по оцени 
надлежног органа града или овлашћене организације постоје претпоставке да 
спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства комуналних 
полицајаца или употребе средстава принуде, предузима хитне мере заштите животне 
средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге 
заштите из надлежности Града и врши спасилачке функције  у случају опасности 
изазване елементарним непогодама и другим облицима угрожавања, сарађује са 
грађанима, сарађује са градским инспекцијским службама, а та сарадња нарочито 
обухвата: међусобно обавештавање, размену информација, пружање непосредне 
помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова 
комуналне полиције и градских инспекцијских служби, сарађује са полицијом и 
обавља друге послове из своје надлежности у складу са законом, одлукама Града и 
другим актима. 
 У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има овлашћења 
утврђена законом. 
 Одељење комуналне полиције води евиденције поднетих пријава, петиција и 
предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних полицајаца, употребљених 
средстава принуде и других примењених овлашћења према лицима, привремено 
одузетих предмета, службених легитимација, опреме и средстава. 
 
 

в) Послови у области ванредних ситуација, припреме и планирања одбране 
обухватаjу: 
 

 израду аката којима се обезбеђује предузимање и спровођење мера за 
функционисање града Лознице у ратном и ванредном стању; 

 предузимање мера за заштиту и спасавање од елементарних непогода, техничко-
технолошких и других несрећа, заштите од пожара и стварање услова за њихово 
отклањање;  

 доношење неопходне регулативе за град Лозницу из области ванредних 
ситуација; 

 доношење аката о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији града Лознице у складу са системом заштите и спасавања; 

 доношење планова и програма развоја система заштите и спасавања на 
територији града Лознице; 
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 израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;  

 обављање оперативно стручних и административно-техничких послова за рад 
Градског штаба за ванредне стуације за територију града Лознице у складу са 
Законом  и другим прописима, 

  израду докумената  сопственог Плана одбране, као саставног дела Плана 
одбране Републике Србије. 
 

 
Члан 17. 

 
5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
а) Обавља послове који се односе на: 

 
 спровођење прописа о локалној самоуправи и унапређење организације рада 

Градске  управе, праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Градске 
управе, 

 послове пријемне канцеларије и архиве,  
 ажурирање дела бирачког списка за територију града Лознице, 
 оверу потписа, рукописа и преписа, 
 канцеларијско пословање, отпремање поште осим доставе,  
 послове личних стања грађана,  
 вођење матичних књига и књига држављана и издавање извода из матичних 

књига и уверења на основу истих,  
 пружање правне помоћи,  
 издавање уверења и потврда на основу података о којима води службену 

евиденцију, као и уверења о чињеницама о којима се не води службена 
евиденција када је издавање тих уверења прописано законом или подзаконским 
актом, 

 обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница,  
 вођење аналитичких и синтетичких финансијских евиденција за месне 

заједнице, као индиректне кориснике буџетских средства, 
 књижење и контирање књиговодствене документације месних заједница, као 

индиректним   корисницима буџетских средстава, 
 давања информација, пријем поднесака, давање обавештења о решавању 

предмета и    пријем примедби, 
 и друге послове у складу са законом.  

  
б) Одлуком о одређивању матичних подручја на територији града Лознице, 

одређено је 7 матичних подручја, са седиштима матичних подручја.  
У седиштима матичних подручја се воде матичне књиге. 
 
У оквиру Одељења за општу управу образују се месне канцеларије, као посебне 

организационе јединице, у оквиру матичног подручја: 
 

1. Лозница 
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 Месна канцеларија Лозничко Поље, са седиштем у насељеном месту Лозничко 
Поље, 

 Месна канцеларија Воћњак, са седиштем у насељеном месту Воћњак, 
 Месна канцеларија Зајача, са седиштем у насељеном месту Зајача; 

 
2. Бања Ковиљача  

  
 Месна канцеларија Бања Ковиљача, са седиштем у насељеном месту Бања 

Ковиљача, које је уједно и седиште матичног подручја Бања Ковиљача; 
 

3. Клупци 
 

 Месна канцеларија Клупци, са седиштем у насељеном месту Клупци, које је 
уједно и седиште матичног подручја Клупци, 

 Месна канцеларија Руњани, са седиштем у насељеном месту Руњани, 
 Месна канцеларија Тршић, са седиштем у насељеном месту Тршић, 
 Месна канцеларија Коренита, са седиштем у насељеном месту Коренита, 
 Месна канцеларија Брадић са седиштем у насељеном месту Брадић, 
 Месна канцеларија Брезјак, са седиштем у насељеном месту Брезјак, 
 Месна канцеларија Ступница, са седиштем у насељеном месту Ступница, 

  
4. Лешница 

 
 Месна канцеларија Лешница, са седиштем у насељеном месту Лешница, које је 

уједно и седиште матичног подручја Лешница, 
 Месна канцеларија Ново Село, са седиштем у насељеном месту Ново Село,   
 Месна канцеларија Доњи Добрић, са седиштем у насељеном месту Доњи 

Добрић, 
 Месна канцеларија Чокешина, са седиштем у насељеном месту Чокешина; 

 
5. Јадранска Лешница 

 
 Месна канцеларија Јадранска Лешница, са седиштем у насељеном месту 

Јадранска Лешница, које је уједно и седиште матичног подручја Јадранска 
Лешница, 

 Месна канцеларија Јошева, са седиштем у насељеном месту Јошева; 
 
6. Липнички Шор 
 

 Месна канцеларија Липнички Шор, са седиштем у насељеном месту Липнички 
Шор, које је уједно и седиште матичног подручја Липнички Шор, 

 Месна канцеларија Липница, са седиштем у насељеном месту Липница, 
 Месна канцеларија Горњи Добрић, са седиштем у насељеном месту Горњи 

Добрић; 
 
7. Драгинац 
 

 Месна канцеларија Драгинац, са седиштем у насељеном месту Драгинац, које је 
уједно и седиште матичног подручја Драгинац, 
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 Месна канцеларија Цикоте, са седиштем у насељеном месту Цикоте, 
 Месна канцеларија Горња Бадања, са седиштем у насељеном месту Горња 

Бадања, 
 Месна канцеларија Доња Бадања, са седиштем у насељеном месту Доња 

Бадања, 
 Месна канцеларија Текериш, са седиштем у насељеном месту Текериш, 
 Месна канцеларија Велико Село, са седиштем у насељеном месту Велико Село. 
 

        Месне канцеларије врше послове који се односе на: 
 пријем поднеска за Градску управу и њихово достављање, 
 вођење матичних књига у складу са законом, 
 доставу података ради ажурирања бирачких  спискова надлежним органима, 
 оверу потписа, преписа и рукописа и узимање изјава грађана по замолницама 

надлежних органа, 
 издавање извода из матичних књига и 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 и подзаконским актима, 

 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 обаваљају, месне канцеларије остварују 
сарадњу са другим органима, стручним службама и месним заједницама. 
 

Члан 18.  
 
6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Обавља послове који се односе на: 

 
    а) У области дечије, социјалне борачко-инвалидске и примарне здравствене 
заштите: 

 утврђивање права на дечји додатак, 
 утврђивање права на родитељски додатак, 
 утврђивање права на подстицај рађања, 
 утврђивање и обрачун и исплата породиљског права, 
 утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних 

инвалида   рата, 
 накнаде борачко-инвалидских права, 
 послове на стицању статуса енергетски угроженог купца, 
 социјална заштита и социјална политика, 
 примарну здравствену заштиту, 
 организацију рада Интерресорне комисије,  
 послове саветника за заштиту права пацијената, 
 послове у вези статуса избеглих и прогнаних лица, 
 послове надзора над радом дома здравља, апотека, трошење средстава и 

одржавање објеката, 
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 праћење рада установа у области  социјалне и здрaвствене заштите, 
 праћење рада установа у области дечије заштите чији је оснивач град, 
 припрему документа из области социјалне заштите и социјалне политике 

(стратегије, локалнe акционe планoве и др), 
 праћење конкурса министарстава, домаћих и страних донатора и учествовање   

на припреми пројектне документације по конкурсима, 
 спровођење конкурса за расподелу средстава удружењима грађана у области 

социјалне заштите, 
 припрему извештаја, упитника министарствима, СКГО, заштитнику грађана и 

другим субјектима, 
 рад са угроженим циљаним групама и националним мањинама на побољшању 

положаја, 
 обављање послова на организовању „Дечије недеље“, 
 учествовање у раду владиних и невладиних радних тела, 
 вршење административно - техничких и стручних послова за потребе 

помоћника   градоначелника задуженог за област коју покрива; 
 

 б) У  области образовања и програмског финансирања:  
 

 послове праћења рада, текућег одржавања образовних установа, 
 послове капиталног одржавања образовних установа, 
 послове на спровођењу доделе годишње градске награде студентима и 

ученицима и остале послове везане за награђивање студената и ученика, 
 припрему предлога дописа, решења, одкука и других аката, 
 припрему и подношење прекршајних пријава против родитеља чија деца не 

похађају наставу, 
 издавање уверења о просеку примања за: 

- ученичке стипендије,  
- студентске кредите, 
- смањење школарине, 

 послове пружања стручне помоћи Одељењу за финансије у припреми 
финансијксих планова и планова јавних набавки образовних установа, 

 вођење одговарајућих евиденција из области образовања и ажурирање истих, 
 послове просветне инспекције, 
 конкурсно финансирање спортских организација и праћење њихове реализације,  
 конкурсно финансирање верских организација и праћење њихове реализације,   
 конкурсно финансирање културног стваралаштва и праћење њихове 

реализације,  
 конкурсно финансирање средстава јавног информисања и праћење њихове 

реализације,  
 послове у вези статуса избеглих и прогнаних лица, 
 конкурсно финансирање збрињавања избеглих и прогнаних лица и праћење 

њихове реализације, 
 решавање по поднетим захтевима за све видове помоћи избеглим и прогнаним 

лицима 
 сарадњу са невладиним и хуманитарним организацијама за помоћ избеглим и 

прогнаним лицима; 
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в) У области рада са младима: 
 

 спровођење утврђене политике за младе и предлагање мере за њено унапређење, 
 непосредно вршење стручних послова 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), 

 праћење стања везано за потребе и проблеме младих у локалној заједници, 
 вођење базе података организација младих (невладине организације, 

неформалне групе, подмлатци политичких партија), 
 сарадња са надлежним министарствима, другим државним институцијама као и  

удружењима грађана и формалним и неформалним удружењима младих која се 
баве питањима младих, 

 обезбеђивање сарадње локалне заједнице са школама, спортским и другим 
организацијама и клубовима; 

 вршење организовања креативних и едукативних радионица за младе, 
 организовање културне манифестације посвећене афирмацији културе и 

образовања младих, 
 остваривање комуникације са одговарајућим међународним организацијама и 

институцијама, као и представницима организација младих из дијаспоре, 
 ажурирање информација 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; 

 
   г) У области сарадње са дијаспором 
 

 израђивање базе података о грађанима Лознице који живе ван Републике Србије 
 организовање сусрета и манифестација и сл. и побољшавање везе исељеника 

који живе у иностранству и њихових организација са градом Лозница, 
 информисање грађана Лознице у иностранству о раду Скупштине града и 

усвојеним документима, циљевима и стратегији развоја града Лознице.    
 
 Одељење обавља послове праћења, обраде и анализирања података и стања у 
областима из свог делокруга рада, припремања аналитичко-информативних 
материјала, нацрта и предлога аката из надлежности органа Града, као и праћење рада 
установа и организација чији је оснивач град Лозница.  

 
Члан 19. 

 
7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

      Обавља  послове који се односе на: 
 

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

 благовремено отправљање одлука, закључака и препорука донетих од стране 
Скупштине града, градоначелника и Градског већа, 

 припремање и израда нацрта и других аката у области локалне самоуправе и 
другим областима које нису у делокругу других одељења, 

 давање мишљења о правно-техничкој усаглашености нацрта, односно предлога 
општих правних аката које доноси Скупштина града Лознице, 

 вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и њихових 
радних тела, 

 уређивање и издавање „Службеног листа града Лознице“ и вођење регистра 
аката објављених у „Службеном листу града Лознице“,  

 давање мишљења о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу и тражења мишљења о примени закона која нису у делокругу 
других одељења, 

 давање предлога у погледу поступања државних органа по питањима од 
интереса за локалну самоуправу и тражења мишљења о примени закона која 
нису у делокругу других одељења, 

 протокол и сарадњу Града са другим градовима и општинама у земљи и 
иностранству, пријем домаћих и страних  делегација и друге послове из области 
протокола и сарадње и информисања, 

 припрему и организацију састанака које заказује и њима руководи 
градоначелник, 

 поступање по захтевима за давање информација од јавног значаја, 

 организовање и реализовање програма везаних за манифестације и јубилеје од 
значаја за Град, 

 достављање брзих одговора на предлоге, иницијативе, захтеве, молбе и друге 
акте упућене органима Града у складу са законом, 

 анализу и развој информационог система, старање о раду и проширењу  
рачунарске мреже и оперативних система, 

 прогамирање софтверских апликација;  

 инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера и радних станица у складу са 
начелима сигурности и ефикасности, 

 организовање и успосатвљање интернет и интранет комуникација,  

 вршење  заштите података;  

 предлагање начина  стручног усавршавања и вршења стручне обуке запослених 
у Градској управи,  

 израду, одржавање и ажурирање званичног веб сајта Града као и послове уноса 
контроле  и ажурирања података,  

 успостављање е-управе, 
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 маркетинг и информативне активности, реализацију информативног материјала, 
брошура, билборда, лифлета, флајера, презентација, електронског оглашавања, 
online брошура и информатора,  

 област радних односа изабраних, постављених, именованих и запослених лица у 
органима града и вођење персоналне евиденције, 

 ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно достављање 
поште и циркулисање 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 друге послове у складу са законом. 
 

Члан 20.                                                               
 
 Поједине послове у Градској управи, који због своје природе, целовитости и 
начина обављања захтевају самосталност и посебно организовање изван одељења 
обављају: 
 

1. Локална служба за буџетску инспекцију и интерну ревизију, 
2. Градски менаџер  
3. Главни урбаниста града Лознице 
4. Заштитник грађана 

и други стручњаци за поједине области, у складу са законом. 
 

Члан 21. 
 

 Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију обавља послове инспекције 
и ревизије над: 
 

  директним и индиректним корисницима средстава буџета Града, 
 јавним предузећима, основаним од стране Града, правним лицима основаним 

од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима Град има 
директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 
50% гласова у Управном одбору, као и над другим правним лицима у којима 
градска јавна средства чине више од 50% укупног прихода, 

  и друге послове у складу са законом. 
 

 
IV   РУКОВОЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ 
 

Члан 22.  
 

 Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. 
За свој рад и рад Градске управе начелник Градске управе одговара Скупштини 

града и Градском већу у складу са Статутом и овом одлуком. 
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Члан 23. 
 
 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. 

 
Члан 24. 

 
Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, већином од укупног броја гласова чланова Градског већа. 
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност и обавља друге послове по налогу 
начелника Градске управе. 

Заменик начелника Градске управе поставља се на исти начин и под истим 
условима као начелник.    

 
Члан 25. 

 
 Начелник Градске управе: 
 

1. организује, координира и усмерава рад  Градске управе, 
2. предлаже Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Градској управи, који усваја Градско веће, 
3. распоређује начелнике одељења, 
4. распоређује секретара и заменика секретара Градског већа на предлог 

градоначелника 
5. одлучује о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и 

постављених лица у Градској управи, у складу са законом, 
8. решава сукоб надлежности између основних организационих јединица 

Градске управе,  
9. одлучује о изузећу службеног лица у Градској управи, 
10. подноси Скупштини града и Градском већу извештај о раду Градске управе, 
11. врши и друге послове који су му Законом, Статутом и другим актима града 

стављени у надлежност. 
 

Члан 26. 
 

 Радом  унутрашњих организационих јединица Градске управе руководе 
начелници одељења.  
           Начелника одељења  распоређује начелник Градске управе. 
 Радом унутрашњих организационих јединица  у оквиру одељења  руководи 
шеф. 
 Лица из става 3. овог члана  распоређује  начелник Градске управе.  
 

 
Члан 27. 

 
 Начелник Одељења у Градској управи: 
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1. руководи радом Одељења, организује, усмерава и обједињава рад 
организационих делова Одељења, 

2. стара се о правилној примени закона и других прописа из надлежности 
Одељења, 

3. доноси и потписује акта из надлежности Одељења, 
4. стара се о испуњавању радних дужности запослених, 
5. врши и друге послове по налогу начелника Градске управе. 

 
 Начелник одељења за свој рад и рад одељења одговоран је начелнику Градске 
управе. 
 

Члан 28. 
     

 Лица из члана 20. ове одлуке  за свој рад одговарају градоначелнику.  
 

Члан 29. 
 
У Градској управи могу се се поставити три помоћника градоначелника за 

поједине области и то:  
       

1. Помоћник градоначелника за економски развој и улагања, развој   
предузетништва и приватне иницијативе; 

2. Помоћник градоначелника за комуналну привреду, урбанизам и грађевинарство; 
3. Помоћник градоначелника за друштвене делатности. 

 
 
Помоћник градоначелника покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за коју је 
постављен и врши друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. 

Помоћнике градоначелника поставља и разрешава градоначелник. 
Област за коју се помоћник градоначелника поставља, надлежност, права и 

обавезе утврђује градоначелник актом о постављењу. 
 Помоћници  градоначелника постављају се на период од четри године, а могу 
бити разрешени и пре истека времена на који су постављени даном подношења 
оставке, односно даном разрешења. 
 Разрешењем градоначелника престаје  мандат помоћницима градоначелника. 
 Помоћници градоначелника остварују права, обавезе и одговорности из рада и 
по основу рада у складу са законом и другим прописима, којима се регулишу права, 
обавезе, и одговорности запослених  у јединицама локалне самоуправе. 
 Помоћник  градоначелника права, обавезе и одговорности из предходног става 
овог члана остварује у Градској управи  као постављено лице у складу са законом. 
 Сва питања везана за права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада,  
помоћника градоначелника решаваће надлежно радно тело Скупштине града Лознице. 
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V   ОДНОСИ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА 
 
 
1. Односи Градске управе према Скупштини града, градоначелнику и 

Градском већу 
Члан 30. 

 
 Однос Градске управе према Скупштини града, градоначелнику и Градском 
већу заснива се на правима и дужностима утврђеним Законом и Статутом. 
           Градска управа обавезна је да органе Града обавештава о вршењу послова из 
свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга, који су 
неопходни за рад органа Града. 
 Градска управа припрема нацрте аката које доносе градоначелник, Скупштина 
града и Градско веће, спроводи акте које доносе градоначелник, Скупштина града и 
Градско веће и врши друге послове које јој ови органи повере. 
 

Члан 31. 
 
 Градоначелник, у циљу законитог и ефикасног фунционисања Градске управе, 
усмерава и усклађује рад Градске управе. 
 Градоначелник, ради спровођења одлука и других аката Скупштине града, може 
Градској управи издавати упутства и смернице за спровођење истих. 
 

Члан 32. 
 

 Градско веће врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе, 
поништава и укида акта Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом 
и другим општим актима или одлуком коју доноси Скупштина града. 
  
 
       2. Односи Градске управе према грађанима, предузећима и установама 
 

Члан 33. 
 
 Градска управа је дужна да  грађанима омогући несметано остваривање 
њихових права и обавеза, даје им потребне податке, обавештења и упутства, пружа 
одговарајућу правну помоћ и да притом сарађује са грађанима и поштује достојанство 
личности грађана и чува углед Градске управе. 

 
Члан 34. 

 
 Градска управа је дужна да разматра представке и жалбе грађана из 
надлежности Градске управе, да поступа по њима у законским роковима и о  томе 
обавештава грађане. 
 

Члан 35. 
 

 Одредбе ове одлуке о односима према грађанима примењују се и на односе 
према предузећима, установама и другим организацијама када се одлучује о њиховим 
правима и интересима заснованим на закону. 
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Члан 36. 
 
У поступку пред Градском управом у коме се решава о правима и обавезама 

грађана и правних лица, примењују се одредбе Закона о општем управном поступку. 
 

 
VI   ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
 

Члан 37. 
 

Градска управа доноси следеће правне акте: правилнике, упутства, наредбе, 
решења и закључке. 
           Правилником се разрађују поједине одредбе закона и других прописа. 
 Упутством се прописује начин рада и вршења појединих послова Градске 
управе. 

Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба закона и других прописа, 
наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 

Решењем се одлучује о појединим управним и другим појединачним питањима, 
у складу са законом и другим прописима. 

Закључком се, у складу са прописима, уређују правила о начину рада и 
поступања Градске управе. 

 
 
VII   ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 
 

Члан 38. 
 
 О изузећу службеног лица у Градској управи одлучује начелник Градске управе. 
 О изузећу начелника Градске управе одлучује Градско веће. 
 
 
 

 
VIII  ЈАВНОСТ РАДА 

 
Члан 39. 

 
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.  
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IX   РАДНИ ОДНОСИ У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ 
 

Члан 40. 
 

 Радни однос, права и дужности запослених у Градској управи уређују се у 
складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе и подзаконским актима донетим у складу са законом. 

Радни однос у Градској управи може засновати лице које, поред општих услова 
за рад утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме и 
радне оспособљености утврђене законом и актом о систематизацији радних места. 
  

Члан 41. 
 

 Запослени могу обављати послове Градске управе  ако имају  прописану 
школску спрему, положен испит  за рад у органима државне управе  и кад је то 
одређено законом  или другим актом  радно искуство у одговарајућој струци.  
 

Члан 42. 
 

 У  Градској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова 
кроз практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом и актом о 
систематизацији. 
  

Члан 43. 
 
 О правима, обавезама и одговорностима запослених у Градској управи одлучује 
начелник Градске управе.  
 

Члан 44. 
 

 Звања и занимања запослених и услови за њихово стицање,  коефицијент за 
утврђивање плата, као и распоређивање запослених и постављених лица утврђују се 
посебним актима, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединацама локалне самоуправе и Законом о систему плата запослених у јавном 
сектору. 

 
 

Члан 45. 
 

 Запослени и постављена лица у Градској управи за свој рад одговарају 
дисциплински и материјално на начин и по поступку утврђеном  законом. 
 

Члан 46. 
 

 Радни однос запослених у Градској управи престаје под условима и на начин 
утврђен законом из члана 40. ове одлуке. 
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X   КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 
 

Члан 47. 
 

Канцеларијско пословање Градске управе обухвата евидентирање, чување, 
класификовање, архивирање и излучивање  материјала примљеног и насталог у раду 
Градске управе. 

На канцеларијско пословање у раду Градске управе примењују се прописи о 
канцеларијском пословању. 

 
 

 XI   СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 48. 
 

 Средства за финансирање послова Градске управе обезбеђују се у буџету Града. 
 Средства за финансирање послова Градске управе  чине: 

1. средства за исплату плата запослених, изабраних, именованих и 
постављених лица, 

2. средства за материјалне трошкове,                                                           
3. средства за посебне намене, 
4. средства за набавку и одржавање опреме, 
5. средства за солидарне помоћи и друге посебне накнаде. 

 
Члан 49. 

 
 Градска управа  може остварити приходе својом делатношћу у складу са 
законом, када то не утиче на редовно обављање функција. 
 Приходи остварени  обављањем послова  из става 1. овог члана користе се  за 
потребе Градске управе. 

 
Члан 50. 

 
 Средства за финансирање поверених послова  Граду утврђују се у буџету 
Републике. 
 У буџету Града одвојено се исказује и воде средства пренета из буџета 
Републике за финансирање поверених послова. 

 
 

XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 51. 
 

 Начелник Градске управе донеће акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи  и извршити распоређивање 
службеника, односно закључити уговоре са намештеницима до 1. децембра 2016. 
године (до почетка примене Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе). 
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Члан 52. 

 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Градској  управи 
града Лознице («Службени лист града Лознице», број 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15), изузев 
одредаба члана 14. Одлуке, које ће се примењивати до дана ступања на снагу, односно 
до дана почетка примене Одлуке о матичним подручјима на територији града Лознице. 
  

Члан 53. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“.      

 
Одредбе члана 17. тачка б) које се односе на матична подручја примењиваће се 

од дана ступања на снагу, односно од дана почетка примене Одлуке о матичним 
подручјима на територији града Лознице. 

 
 
 

   СКУПШТИНА  ГРАДА  ЛОЗНИЦE 
 

Број: 06-26/16-3-15 
Датум: 7. септембар 2016. године 
Л о з н и ц а 
 
                         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Mилена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


