
 
 На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), и члана 
25. став 1. тачка 2. Одлуке о Градској управи града Лозницe („Службени лист града 
Лознице“, број 19/16, 25/16 и 13/17), Одлуке о утврђивању максималног броја запослених 
на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора града Лознице 
за 2017. годину („Службени лист града Лознице“, број 13/17), и сагласности Синдикалне 
организације самосталног синдиката синдикалне организације Градске управе града 
Лозницe од 28.01.2019. године Градско веће града Лознице на предлог начелника Градске 
управе града Лознице, дана 31.01.2019. године, усвојило је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, 
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА ЛОЗНИЦE 
 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, 
Градском правобранилаштву и посебним организацијама града Лозницe, број: 06-35-1/17-II 
од 29.11.2017. године. 
 
 У ПОГЛАВЉУ I  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ – Одсек за локални економски развој и подршку улагањима, отвара се ново 
радно место под редним бројем „8“. 
 
 8. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 Опис послова: 
 
 Покреће иницијативе за развој пољопривреде града, припрема и реализује програме 
едукације за потребе развоја пољопривреде на територији Града, ради анкетирање, анализу 
потреба пољопривредних произвођача. Предлаже решења која ће допринети руралном 
развоју пољопривредне производње, припрема или учествује у припремању промоционих 
и макркетиншких материјала којима се представља  пољопривреда Града, остварује 
свакодневне контакте са локалним пољопривредницима, организује и учествује у 
организацији и припрема локалне кампање за информисање јавности о мерама 
Министарства пољопривреде који доприносе унапређењу развоја пољопривреде и 
индивидуалних пољопривредних газдинстава, сарадња са донаторским програмима који се 
односе на пољопривреду и рурални развој, припрема пројеката и реализација истих у 
области пољопривреде, координација у процесу формирања удружења задруга у локалној 
заједници, сарадња са Републичким и регионалним институцијама, владним и невладиним 
организацијама које се баве облашћу пољопривреде и руралног развоја. 
 



 Стручна спрема: високо образовање стечено на студијама другог степена из 
области пољопривредних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичким 
струковним студијама), односно дипломирани инжењер пољопривреде са стеченим 
образовањем на основним студијама у трајању од најмање 4 године, високо образовање 
стечено на студијама другог степена из области менаџмента у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно дипломирани  менаџер – пројектни и 
иновациони менаџмент, са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године. 
 
 

Звање: Саветник 
 
 Додатно знање/испити: Положен државни стручни испит за рад у органима 
државне управе. 
 Радно искуство: Најмање 3 године радног искуства у струци. 
 Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) 
 Број службеника: 1 
 

Члан 2. 
 
 У ПОГЛАВЉУ III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – Одсек за 
спровођење обједињене процедуре и планирања, код радног места под: 
 
 Редним бројем 5. „АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ 
ПРОЦЕДУРЕ“ опис послова мења се и гласи: 
 
 Опис послова: 
 
 Обавља административно техничке послове у поступку прикључења објеката на 
инфраструктуру. Обавља административно техничке послове по пријави радова, завршетка 
израде темеља и завршетка објеката у конструктивном смислу. Врши послове у вези 
укњижења објеката и доделе кућног броја. Прикупља податке за поступак обједињене 
процедуре, републичког завода за статистику, локалне пореске администрације, службе за 
катастар непокретности, надлежног министарства и других органа на локалном и 
републичком нивоу. У случајевима потребе поступа према опису послова за издавање 
решења у складу са чланом 145. Закона. Врши друге послове по налогу начелника 
Одељења. 
Води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета (од 
подношења захтева за локацијске услове  до издавања употребне дозволе), са актима 
прибављеним и издатим у обједињеној процедури, ажурира регистар обједињених 
процедура на нивоу града, омогућава доступност података   о току сваког појединачног 
предмета, објављује локацијске услове, грађевинске и употребне дозволе  у електронском 
облику путем интернета, остварује сарадњу са централним регистром обједињених 
процедура, омогућава преузимање у централну евиденцију свих података, аката и 
документације садржаних у регистру Града у роковима и на начин прописан законом и 



правилником подноси пријаве за привредни преступ као и прекршајне пријаве против 
имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени 
законом прописани услови – за непоступање у законом прописаним роковима, предузима и 
друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање регистра, одговоран је за 
законито, систематично и ажурно вођење регистра обједињених  процедура, припрема  
решења за све објекте који се постављају на јавној површини, врши и друге послове у 
складу са законом и подзаконским актима.  

 
Члан 3. 

 
Овај  Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 

табли Градске управе града Лознице, а биће објављен у „Службеном листу града 
Лознице“. 

 
 

Број:06-2-10/19-II 
Датум: 31.01.2019. године 
Л о з н и ц а           
 
 
                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ПРЕДСЕДНИК   ГРАДСКОГ ВЕЋА 
  Видоје Петровић, с.р. 

 


