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 На основу члана 80. и 81. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), Правилника  организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама  града Лознице, начелник Градске  управа града Лознице, РАСПИСУЈЕ 

 

 

 

                                                                               JAВНИ КОНКУРС 

                                    ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

 

 

1. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ - 1 извршилац 

 

 

          Опис послова: Спроводи поступак издавања локацијских услова, 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, учествује у подношењу пријава против ималаца јавних овлашћења и других учесника у поступку 

обједињене процедуре, остварује сарадњу и размену документације са регистром и запосленим на пословима 

информисања о процедурама у одељењу, обавља и све друге послове обједињене процедуре до захтева за 

грађевинску дозволу, потврђује пројектне парцелације и препарцелације, потврђује урбанистичке пројекте и 

спроводи процедуру потврђивања, врши послове озакоњења-преглед техничке документације, давање 

сагласности на исправке граница и спајање катастарских парцела, сарађује и по потреби учествује у раду 

Комисије за планове, израђује урбанистичке анализе, учествује у предлагању приоритета у изради, измени и 

стављање ван снаге урбанистичке документације, прати рад и сарађује са носиоцима израде планова, проверава 

усклађеност планова у току израде са плановима шире просторне целине, законским и подзаконским актима, 

прегледа и провера нацрте и предлоге урбанистичких планова у поступку израде и доношења, остварује 

сарадњу са струковним организацијама и учествује у припреми и расписивању урбанистичко-архитектонских 

конкурса за просторе и објекте значајне за град, учествује у изради информација и извештаја из свог делокруга 

рада и врши друге послове из регистра административних поступака по налогу шефа одсека – помоћника 

начелника и начелника одељења. 

             
        Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог степена из области природних наука 

(архитектонске, грађевинске или планерске струке), у обиму  од  најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске 

академске студије-мастер, специјалистичке  академске  студије, специјалистичке  струковне  студије), односно 

дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани грађевински инжењер или дипломирани просторни планер са 

стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, познавање рада на 

рачунару, положен државни стручни испит у органима државне управе и  најмање три  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 и Уредбе о локацијским условима. 

 

  

 

 

 

 

 

 

             



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: 

 

- извод из матичне књиге рођених 

- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) 

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 

- уверење да није правоснажно осуђиван  на безусловну казну 

      затвора од најмање 6 месеци  (не старије од 6 месеци) 

              -     изјаву 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 

             -     уверење о положеном  државном стручном испиту  за рад у државним органима 

                     (лице са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном  државном стручном 

                      испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).     

               -     доказ о радном искуству у струци 

                -    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 оглашеном радном месту, 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: Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима 

јединице локалне самоуправе или државном органу, подлеже 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.правник 

 

http://www.loznica.rs/

