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� На основу члана 20. став 1. тачка 28. и члана 59. став 1., а у вези члана 66. став 7. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и 
члана 15. став 1. тачка 29) и члана 76. Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној 
6. септембра 2017. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лознице  

 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о Градској управи града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 19/16 и 

25/16)  у члану 15. у одељку 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, у области 
под ознаком г)  У области имовинско-правних послова, прва алинеја мења се и гласи:  

 
„-евиденција и управљање имовином у јавној својини града;  анализа, праћење и 
иновирање подзаконских аката из надлежности органа града у области евиденције 
и управљања имовином; прикупљање правне, техничке, финансијске и друге 
документације у вези са имовином; прикупљање података о физичком стању 
непокретности; формирање базе података о свакој појединачној имовини и њено 
ажурирање; вођење евиденције о непокретностима града које користе организације, 
јавна предузећа, установе, агенције и други правни субјекти чији је основач град 
Лозница; израда нацрта и предлога одлука, уговора и других аката у процесу 
управљања имовином града (прибављање, располагање непокретностима, 
остваривање својинских права у складу са позитивним прописима и других 
стварних права), њихово евидентирање и чување, обављање других послова у вези 
са управљањем непокретностима.“ 
 

 После алинеје „ - откуп станова у власништву града “ додају се нове алинеје које 
гласе : 

 
„ - води Регистар стамбених заједница и организује рад Регистра према својој 

територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењима, 
- одређено лице које је овлашћено да води Регистар (у даљем тексту: Регистратор) 

дужно је да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење регистра, 
- спроводи поступак увођења принудне управе именовањем професионалног 

управника , 
- решава по захтевима странака за конверзију права коришћења у право својине на 

изграђеном и неизграђеном грађевинском земљишту, 
- решава по захтевима странака за доношење решења о утврђивању земљишта за 

редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле сходно члану 70. Закона о 
планирању и изградњи“. 

 
У истој области под ознаком  г)  бришу се следеће алинеје:  
 

  ,, -    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“. 
 

 
Члан 2. 

 
 У члану 18. у одељку 6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  додаје се 
област д)  која   гласи: 
 
„д)   Канцеларија за медијацију – посредовање обавља послове који се односе на: 
 
- пружање административно-техничке помоћи у посредовању у спорним односима у 
којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, ако законом није прописана 
искључива надлежност суда или другог органа, без обзира да ли се спроводи пре или 
после покретања судског или другог поступка, 
- пружање административно-техничке помоћи у посредовању у имовинско-правним 
споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу, другим имовинско-правним 
споровима, у породичним, привредним споровима, управним стварима, споровима из 
области заштите животне средине, у потрошачким споровима, као и у свим другим 
спорним односима, у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да 
помогне њиховом разрешењу, 
- пружање административно-техничке помоћи у посредовању у кривичним и 
прекршајним стварима у погледу имовинско-правног захтева и захтева за накнаду штете, 
као и у радним споровима ако посебним законом није другачије прописано, 
- пружање административно-техничке помоћи у међународном посредовању, 
- пружање административно-техничке помоћи у посредовању у спорним односима са 
страним елементом-међународно посредовање, 
- пружање административно-техничке помоћи у посредовању у прекограничним 
споровима.“ 

     Члан 3. 

  У члану 19. став 1. алинеје 9, 10, 11, 12. и 13. се бришу. 
 

Члан 4. 
 
 У члану 20., после тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи: 
 „6. Кабинет градоначелника.“ 

 
Члан 5. 

 
После члана 21. додаје се члан 21а. који гласи: 
 

„Члан 21а. 
 

 Кабинет градоначелника обавља послове који се односе на: 
 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, 

 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, 

 организовање активности за вршење послова који се не могу или претежно не могу 
извршавати у оквиру редовних послова запослених у органима града као што су 
планирање, контрола и имплементација пројеката; иницирање предлога пројеката, 
израде и управљања пројектима; укључивања града у међународну и регионалну 
сарадњу; сарадња са државним развојним организацијама и европским приступним 
и другим фондовима; сарадња са донаторима и друге активности у вези са 
пројектима од изузетне важности за  развој града 

 и друге послове у складу са законом. 
  
 Радни однос у Кабинету градоначелника заснива се на одређено време најдуже док 
траје дужност градоначелника.“ 
 

Члан 6. 
 

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

  
   СКУПШТИНА  ГРАДА  ЛОЗНИЦE 

 
 

Број: 06-26/17-12-18 
Датум: 6. септембар 2017. године 
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ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Mилена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


