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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС’’, број 21/16, 113/17 и 95/18), 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 Градске управе града Лозницe од 1.8.2019. године, Градско веће 
града Лознице на предлог начелника Градске управе града Лознице, дана 2.8.2019. године, 
усвојило је 

П РА 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 Лознице, број: 06-35-1/17-II 
од 29.11.2017. године са изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву и посебним организацијама 
града Лознице, број: 06-42-1/17-II од 28.12.2017. године, број: 06-12-17/18-II од 04.06.2018. 
године, број: 06-20-1/18-II од 10.08.2018. године, број: 06-42-15/18-II од 28.12.2018. године и 
број: 06-2-10/19-II од 31.01.2019. године, члан 29. мења и гласи:

„Члан 29.

У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери – изабрана и 
постављена лица 4

Службеник на положају – 
I група 1 раднo местo 1 службеник

Службеник на положају – II 
група 1 раднo места 1 службеник

Службеници – извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 30 32

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХLIII    •    Број 11 
9. август 2019. године    •    Лозница

- ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ -
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Саветник 43                        64
Млађи саветник                         7                        10
Сарадник                       18                        35
Млађи сарадник  1  1
Виши референт                       27                        35
Референт / /
Млађи референт                        4 5

Укупно:  130 радних места 182   службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места / /
Друга врста радних места / /
Трећа врста радних места 2 2
Четврта врста радних места                        7                       16
Пета врста радних места                        2                         8

Укупно: 11 радних места 26 намештеника
“                                                                     

Члан  2.

У ПОГЛАВЉУ I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ – Одсек за комуналну привреду, код радног места  под редним бројем 

„3“ – „Послови у области саобраћаја“ број службеника „1“ замењује се бројем 
„2“.

Члан  3.

У ПОГЛАВЉУ I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ – Одсек за локални економски развој и подршку улагању, код радног места  под 
редним бројем  „1“

        1. „Шеф Одсека за локални еконoмски развој и подршку улагању“ код стручне 
спреме после речи: „економских“ додају се речи: „и других друштвено – хуманистичких 
наука“, а после речи: „струке“ додају се речи: „и дипломирани менаџер за пројектни 
менаџмент“.

Члан 4.

У ПОГЛАВЉУ I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ – Одсек за локални економски развој и подршку улагању, код радног места под 
редним бројем  
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6. „Послови у области туризма и угоститељства“ код стручне спреме после речи 
„наука“ додају се запета и речи: „и филолошких наука“, а после речи: „туризмолог“ додају 
се речи: „и дипломирани филолог“.

Члан 5.

У ПОГЛАВЉУ I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ – Одсек за локални економски развој и подршку улагању, код радног места под 
редним бројем  

8. „Самостални извршилац за развој пољопривреде“ код звања реч: „Саветник“ 
замењује се речима: „Самостални саветник“.

Члан 6.

У ПОГЛАВЉУ II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 
АДМИНИСТРАЦИЈУ – Група за јавне набавке, код радног места  под редним бројем  

3. „Службеник за јавне набавке 2“, стручна спрема, звање, радно искуство бришу 
се и замењују условима  како следи:

 Стручна спрема: високо образовање из научне области правних или економских 
наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно дипломирани правник или 
дипломирани економиста са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету.

Звање: Млађи саветник

 Радно искуство: Најмање 1 година радног искуства у струци.

Члан 7.

У ПОГЛАВЉУ II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 
АДМИНИСТРАЦИЈУ  – Одсек за буџет и финансије,  радно место  под редним бројем  

5. „Финансијски администратор за послове ликвидатуре и евиденције пореских 
пријава “ брише се. 

Радна места под редним бројевима 6, 7, 8. и 9. постају радна места под редним 
бројевима 5, 6, 7. и 8.
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Члан 8.

У ПОГЛАВЉУ III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – Одсек за 
имовинско – правне послове, евиденције и управљање имовином, код радног места под 
редним бројем  

3. „Послови евиденције и управљања имовином“, после речи „имовином“ додаје 
се број: „1“.

Члан 9.

У ПОГЛАВЉУ III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – Одсек за 
имовинско – правне послове, евиденције и управљање имовином, отвара се ново радно 
место под редним бројем  

4. „Послови евиденције и управљања имовином 2“

Опис послова: Сарађује са  лиценцираним проценитељима и пореском управом 
ради утврђивања вредности непокретности у јавној својини града Лознице, прикупља 
документацију за упис јавне својине у одговарајуће јавне регистре, води јединствен регистар 
непокретности у јавној својини Града, врши и друге послове по налогу шефа Одсека и 
начелника Одељења.

Стручна спрема: високо образовање из научне области природних наука – грађевинске 
струке, стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,  
основним струковним студијама, односно са стеченим образовањем на основним студијама 
у трајању до три године.

Звање: Сарадник

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

Радно место под досадашњим редним бројем 4. постаје радно место под редним 
бројем 5.

Члан  10.

У ПОГЛАВЉУ IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ 
ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  – у  Одсеку за послове комуналне полиције, 
отвара се ново радно место под редним бројем 

4. „Комунални полицајац  2“
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Опис послова: Обавља комунално-полицијске послове којима се обезбеђује одржавање 
комуналног реда на територији града Лознице (по питању: 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, гробља, паркова, 
зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката), врши 
контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и 
других делатности из надлежности Града, остварује надзор у јавном градском, приградском 
и другом локалном саобраћају, бави се заштитом животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град, одржавањем градског 
реда и то употребом превентивних мера (упозорење, усмено наређење, провера идентитета, 
довођење, прегледање лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео надзор), и 
употребом средстава принуде (физичке снаге, службене палице и средстава за везивање), 
обавља послове заштите од елементарних и других непогода, противпожарне и друге заштите 
из надлежности града када те мере не могу да предузму други надлежни органи, учествује 
у вршењу спасилачких функција и пружању помоћи другим органима, правним и физичким 
лицима на отклањању последица изазваним елементарним непогодама, обезбеђује очување 
градских добара и заштиту животне средине, и пружа помоћ надлежним органима града, као 
и предузећима, организацијама и установама кад по њиховој оцени постоје предпоставке да 
спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства комуналних полицајаца 
или употребе средстава принуде и у складу са законом, одлукама и другим прописима града 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Стручна спрема: високо образовање  из области друштвено хуманистичких или 
природних наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно са стеченим 
образовањем на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету.

Звање: Млађи саветник

 Додатна знања/испити: Положен државни стручни испит за рад у органима државне 
управе, положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца и 
проверена психофизичка оспособљеност за обављање послова комуналног полицајца.

Радно искуство: Најмање једна  године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
               Возачка дозвола „Б“ категорије

Број службеника: 1
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Члан  11.

У ПОГЛАВЉУ IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ 
ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – у  Одсеку за послове комуналне полиције, 
код радног места  под досадашњим редним бројем  

4.  „Комунални полицајац  2“ – број  „2“ замењује се бројем „3“.

Члан  12.

У ПОГЛАВЉУ IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ 
ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – у  Одсеку за послове комуналне полиције ,  
код радног места  под досадашњим редним бројем  

5. „Комунални полицајац 3“ – број  „3“ замењује се бројем „4“.

Број службеника „6“ замењује се бројем „5“.

Члан  13.

У ПОГЛАВЉУ V ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ – у Одсеку за послове правне 
помоћи и писарнице, код радног места под редним бројем 

6. „Стручни послови архивског и канцеларијског пословања“ у Опису послова 
после речи „података“ додају се речи „спроводи поступак и одлучује о захтеву за 
одобравање бесплатне правне помоћи“.

Члан  14.

У ПОГЛАВЉУ V ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ – у Одсеку за месне заједнице, 
код радног места под редним бројем 

1. „Шеф одсека“ у Опису послова после речи „грађана“ додају се речи „спроводи 
поступак и одлучује о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи“.

Члан  15.

У ПОГЛАВЉУ VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – у Одсеку за информационе технологије, реч „Одсек“ брише 
се и замењује речју „Група“.

Члан  16.

У ПОГЛАВЉУ VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  – у  Групи за информационе технологије,   радно место под   
редним бројем   
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              1. „Шеф Одсека за информационе технологије“ брише се.

Радна места под досадашњим  редним бројевима 2, 3, 4 и 5 постају радна места под 
редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Члан 17.

У ПОГЛАВЉУ VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – у Групи за информационе технологије, код радног места  
под редним бројем

 1. „Администратор ит система“ у опису послова на крају текста додаје се: „Координира 
развојем маркетинга и информационих технологија. Стара се о маркетиншким, информативно 
-пропагандним активностима. Координира и реализује целокупни пропагандни материјал 
(брошуре, билборди, лифлети, флајери, power point презентација, електронско оглашавањe, 
online брошуре). Стара се о припреми промоционих и маркетиншких материјала за сајмове и 
друге манифестације.”.
 Услови стручне спреме мењају се и гласе: „Високо образовање стечено на студијама 
другог степена из области техничко-технолошког смера, електротехничког, рачунарског или 
информатичког смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама), односно са стеченим образовањем на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.“.

Број службеника “1“ замењује се бројем “2“.

Члан 18.

Овај правилник објављује се у „Службеном листу града Лознице“ и ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања, осим чланова 13. и 14. који ступају на снагу 1.10.2019. 
године. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-26-4/19- II                                                        
Дана 6.8.2019. године                                                        
Л о з н и ц а

   ГРАДОНАЧЕЛНИК
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

 Видоје Петровић, с.р.                                                                                                       



Број 11 9. 8. 2019.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 8

- ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ -

1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ   ................................................................................................................................ 1

САДРЖАЈ

Број Назив акта Страна


