На основу члана 102. и 103. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр.
19/2008), члана 15. и 52. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист града Лознице“, бр.3/2009)
Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 15. новембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о организовању канцеларија месне самоуправе у месним заједницама
Бања Ковиљача и Лешница
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се претходни поступак у циљу оснивања будућих градских
општина: Бања Ковиљача и Лешница, на следећи начин:
1. економским оснаживањем наведених месних самоуправа – расподелом
средстава из буџета града Лознице сразмерно броју становника МЗ – месних
заједница и степену развијености месних заједница, уз обавезу месних заједница
да добијена средства рационално користе, у складу са својим планом и програмом
на који је претходну сагласност дало Градско веће, и уредно подносе извештај
Градском већу и Скупштини града о утрошку добијених средстава;
2. поверавањем дела послова – надлежности из делокруга града, наведеним
месним самоуправама.
Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке у Месним заједницама Бања Ковиљача и Лешница
организују се посебне канцеларије градске управе које ће се старати о потребама и
интересима грађана са свог подручја и доприносити развоју месних заједница и
непосреднијем остваривању одређених права грађана.
У канцеларијама ће се обављати одређени послови из надлежности Града и послови
из надлежности месних заједница а на основу одлука надлежних органа Града и органа
месних заједница.
Члан 3.
У канцеларијама ће наведене послове обваљати три извршиоца и то :
1. менаџер – ВСС,
2. администратор – ССС и
3. технички послови – ССС .
Задаци менаџера месне заједнице су да:
-

координира и спроводи послове које му повери градоначелник, Градско веће или
Савет месне заједнице;
организује и руководи извршењем појединих послова који се односе на управљање
материјалним ресурсима месне заједнице а на основу одлуке Савета месне
заједнице;
предлаже Савету месне заједнице пројекте којима се подстиче економски развој и
задовољавају потребе грађана месне заједнице односно јединице месне
самоуправе;

-

подстиче предузетничке иницијативе и стварање приватно-јавних аранжмана и
партнерстава која су неопходна за остварење ширих – општих интереса месне
заједнице;
подстиче и координира инвестициона улагања и привлачења капитала у месну
заједницу;
иницира измене и допуне разних прописа и нормативних аката у циљу стварања
услова за бољи живот и рад мештана месне заједнице;
предузима мере на заштити животне средине месне заједнице;
обавља и друге послове које му повери Савет месне заједнице, градоначелник и
Градско веће.
Члан 4.

Обавезује се Градска управа града Лознице да сагласно члану 3. ове Одлуке сачини
одговарајући предлог измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Лознице.
Члан 5.
Обавезују се: начелник Градске управе, начелник Одељења за опште послове и шеф
Одсека за месне заједнице да у сарадњи са запосленим у канцеларијама Месних заједница
Бања Ковиљача и Лешница и Саветима месних заједница предузму све потребне активности
ради оснивања градских општина Бања Ковиљача и Лешница, са предлогом надлежности
које се у смислу децентрализације локалне власти преносе на ниво градских општина а у
циљу приближавања органа локалне самоуправе као сервиса грађана, грађанима наведених
месних заједница, као и стварање економских услова за финансирање пренетих надлежности
наведених месних заједница.
Члан 6.
О реализацији ове Одлуке стараће се Градска управа, Градско веће и Скупштина града
Лознице и Савети наведених месних заједница.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
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