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На основу члана 20. став 1. тачка 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закони), а у складу са чланом 81. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/14, 68/2015, 103/15, 99/16, 113/17), и члана 34. Одлуке о градском већу 
града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 20/2008), Градско веће на 63. Редовној 
седници одржаној дана 14.02.2018. године, донело је

СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА ЛОЗНИЦE

УВОД

Развој система финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) у јавном 
сектору у Републици Србији (у даљем тексту: РС), покренуо је и развој система управљања 
ризицима, наглашавајући његову важност. У складу са одредбама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и, Правилника о заједничким критеријумима 
и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 
управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13), систем 
ФУК представља свеобухватни систем унутрашњих контрола који успоставља и за који је 
одговоран руководилац корисника јавних средстава, а којим се, управљајући ризицима, 
осигурава разумна увереност да ће се у остваривању циљева буџета и друга средства 
користити правилно, етично, економично, ефикасно и ефективно. 

1. СВРХА И ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

Стратегија заправо представља методолошки оквир за начин и правац увођења процеса 
управљања ризицима унутар организације, али и његово праћење, односно постављање 
оквира за увођење праксе управљања ризицима као неопходног елемента доброг управљања, 
унутар којег ће свака организациона јединица/орган у саставу, развијати управљање ризицима 
у складу са својим надлежностима и одговорностима. 

Поступак идентификовања, процене ризика, дефинисање мера за избегавање или 
ублажавање ефекта ризика на циљеве, утврђивања одговорних особа у том поступку, као и 
одређивање рокова за предузимање адекватних мера, заправо представља разраду Стратегије 
кроз Регистар ризика. 

Носилац израде Стратегије је руководилац органа или лице на кога је пренетa 
одговорност од стране органа града Лознице. 

Сврха Стратегије је да побољша, унапреди и олакша остваривање стратешких циљева 
и мисије града Лознице кроз управљање претњама и коришћењем шанси, односно кроз 
стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима свих активности, на свим 
нивоима управљања. 

С тим у вези важно је истаћи да су органи Града Лознице изложени бројним ризицима 
који се могу односити на: 

• све оно што може наштетити угледу органа и смањити поверење јавности; 
• неекономично, неефикасно и неефективно управљање јавним средствима; 
• непоуздано извештавање; 
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• неспособност деловања на промењене околности или неспособност управљања 
у промењеним околностима на начин који спречава или смањује неповољне утицаје за 
реализацију циљева. 

Циљ Стратегије је да кроз методолошки оквир олакша процес идентификовања и 
процену идентификованих ризика, како би одговорно лице донело исправну одлуку који 
је најбољи начин поступања са ризицима. Уобичајено решење је увођење одговарајућих 
унутрашњих контрола ради минимизирања појављивања ризика или минимизирања ефекта 
деловања ризика у будућем периоду, и то кроз: 

• креирање Регистра ризика (Регистар оперативних и Регистар стратешких ризика), у 
којима ће сви ризици са којима се суочавају органи града бити идентификовани и процењени, 
а који утичу на остваривање стратешких и оперативних циљева и мисија;

• рангирање свих ризика у погледу могућег појављивања (вероватноћа јављања ризика) 
и очекиваног утицаја на циљеве и пословне процесе; 

• расподела јасних улога, одговорности и дужности за поступање са ризиком; 
• преглед усклађености са законима и регулативом, укључујући редовно извештавање 

о ефективности система унутрашњих контрола ради ублажавања ефекта ризика; 
• подизање нивоа свести о принципима и користима укључености у процес управљања 

ризицима и посвећености запослених везано за контролу ризика; 
• извештавање о ризицима.

2. ПРАВНИ ОСНОВ 

Влада је донела Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у 
Републици Србији, за период 2017 – 2020. године („Службени гласник РС“ број 51 од 25. маја 
2017. године). Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, представља 
план за даљи развој свеобухватног и ефикасног система интерне финансијске контроле у 
јавном сектору који ће осигурати добро управљање и заштиту јавних средстава, без обзира 
на њихове изворе, као и усклађивање са захтевима из Поглавља 32: Финансијски надзор – за 
потребе преговора о приступању Србије у Европску унију. 

3. ДЕФИНИЦИЈЕ 

Ризик је било који догађај, активност или пропуст који би се могао догодити и 
неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева органа града Лознице. 
Поред тога, и пропуштене прилике се такође сматрају ризиком. 

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења 
ризика, узимајући у обзир циљеве органа града Лознице и предузимање потребних радњи у 
циљу смањења ризика, а у оквиру поштовања принципа ФУК. 

Идентификовање ризика је процес утврђивања догађаја и одређивање кључних 
ризика који могу угрозити остварење циљева органа града Лознице. 

Опис ризика представља процес јасне формулације односно описивања утврђених 
ризика, узимајући у обзир главни узрок ризика и потенцијалне последице ризика односно 
утицај на циљеве и активности. 

Процена ризика је поступак којим се на систематичан начин обавља процена утицаја 
који ризик има на остваривање циљева и одређује вероватноћа настанка ризика.
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Ублажавање/третирање ризика подразумева активности које се предузимају у циљу 
смањивања вероватноће настанака ризика, ублажавање негативних последица које је ризик 
изазвао или обоје што подразумева успостављање одговарајућих контролних активности 
односно процедура.

Праћење ризика је део фазе управљања ризицима у којој се проверава да ли у 
пракси функционишу предложене контролне активности, и да ли исте спречавају, односно 
ублажавају ефекат деловања ризика на циљеве. Такође, поред наведеног, праћење омогућава 
и идентификовање новонасталих ризика као и ризика који су нестали или имају мањи ефекат 
деловања на циљеве током процеса пословања.

Инхерентни ризик је ниво ризика у случају непостојања контроле и активности које 
ублажавају ризик.

Резидуални ризик је ризик који остаје након што руководство предузме радње за 
смањење последица и вероватноће неповољног догађаја, укључујући контролне активности 
у смислу реаговања тј. одговора на ризик. 

Регистар ризика је преглед идентификованих ризика, процене ризика по критеријуму 
утицаја који има на остваривање циљева и вероватноће појављивања, потребних активности, 
односно контрола које ће смањити последице деловања ризика, особа задужених за спровођење 
конкретних активности, као и рокова за њихово извршење. То је интерни документ сваке 
организационе јединице Градске управе града Лознице. У том смислу потребно је разликовати 
Регистар оперативних ризика као и Регистар стратешких ризика. 

4. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Да би се успоставио адекватан систем односно процес управљања ризицима, 
руководилац корисника јавних средстава треба да одреди/именује особу одговорну за 
координацију успостављања процеса управљања ризицима на нивоу корисника јавних 
средстава. 

Координатора за успостављање процеса управљања ризицима и координаторе за 
ризике организационих јединица/органа у саставу, именује Градско веће.

С обзиром да је управљање ризицима део планираних активности везаних за 
успостављање система ФУК, координација активности за успостављање процеса управљања 
ризицима може се поверити руководиоцу одговорном за успостављање и развој система 
ФУК или према процени руководица корисника јавних средстава, неком другом руководиоцу 
највише управљачке структуре.

Координатор за успостављање процеса управљања ризицима може припремити 
и кратка упутства за управљање ризицима и њима детаљније уредити начин поступања и 
утврђивања релевантних образаца за документовање ризика. У том смислу, може користити 
Смернице за управљање ризицима, брошуру коју је израдио Сектор за интерну контролу и 
интерну ревизију у Министарству, које се налазе на сајту Министарства http://ifkj.mfi n.gov.rs/
WP/wp-content/uploads/2014/02/SZUR.pdf . 

Руководиоци на различитим нивоима управљања, у складу са додељеним овлашћењима 
и одговорностима, одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, а тиме 
и за управљање ризицима. 
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Општи модел управљања ризицима подразумева: 
1. Идентификацију ризика 
2. Анализу и процену ризика 
3. Реаговање на ризик – поступање по ризицима 
4. Праћење и извештавање о ризицима 

 Графички приказ управљања ризицима: 

 Кроз стратегију управљања ризицима утврђена је методологија која подразумева 
документовање, информације о ризицима, њиховој врсти, вероватноћу настанка и процену 
ефеката, успостављање регистра ризика, увођење система извештавања о ризицима, 
именовање одговорних особа за праћење ризика. 

 Процес управљања ризицима обухвата следеће активности: 

 1. Утврђивање - идентификација ризика 

 2. Анализу и процену ризика (мерење вероватноће и ефекта ризика и њихово 
рангирање) 

 3. Реаговање - поступање по ризицима 

 4. Успостављање система за праћење и извештавање о најзначајнијим ризицима.

     4.1. Утврђивање - идентификације ризика 

 Ризици се утврђују према обрасцима датим у регистру ризика. Руководилац 
финансијског управљања и контроле је задужен за њихову идентификацију, уписивање у 
регистар и њихово праћење, односно ажурирање регистра ризика. Руководилац финансијског 
управљања и контроле задужен је за целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења 
ризика, и за предузимање потребних радњи у циљу смањења или отклањања ризика кроз 
систем финансијског управљања и контроле у граду Лозница. 
 Утврђивање ризика укључује идентификацију потенцијалних ризика и узрок ризика, 
као и потенцијалне последице ризика. 

        4.2. Анализа и процена ризика 

Проценом ризика обухватиће се одређивање циљева пословања, могући ризици који 
утичу на остварење тих циљева, спровешће се њихово оцењивање у односу на вероватноћу 
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настанка и значај последице и коначно, успоставиће се прикладне мере за управљање 
ризицима. 

П = Б * Ц 
Б = Вероватноћа настанка ризика 
Ц = Озбиљност могућих последица (севериту) - ефекат

Након што се утврде, ризике је потребно проценити како би се рангирали, утврдили 
приоритети и пружиле информације за доношење одлука о оним ризицима на које се треба 
усмерити. Ризици се процењују на основу ефекта и вероватноће. 

4.2.1. Вероватноћа ризика 

Идентификовани ризици се процењују тако што им се додељују оцене од 1 до 5 за 
вероватноћу појављивања. 

У овој табели се дефинише бодовни праг вредности ризика, односно вероватноћа 
настанка појединог догађаја. Вероватноћу је потребно одредити како би се дефинисало и 
предвидело у којој мери ће се ризик појављивати.

Вероватноћа искоришћавања слабости од стране одређених претњи најбоље је 
изразити скалом - врло високи степен, високи степен, средњи, ниже средњи и ниски степен, 
при чему сваки дефинисани степен има свој значај. 

Таблица приказује пример једне такве поделе и описно објашњење за сваки степен.

Вероватноћа Бодови Опис 

Врло висока 5 

Очекује се настанак догађаја у већини околности 

Висока 4 Очекује се настанак догађаја у већини околности, са неколико 
мањих одступања од предвиђених околности 

Средња 3 Догађај се понекад може појавити
Ниже средња 2 Догађај се може појавити у врло малом броју случајева
Ниска 1 Настанак догађаја није вероватан

 4.2.2. Мерење ефекта ризика 

 Како би ефекат могао да се измери, потребно је да се постави бодовни праг ефекта. 
У табели је детаљно одређен бодовни праг за поједине ефекте. Он нам показује резултат 
пословања ризика на поједине сегменте. Процена ефекта обухвата процену значаја последице 
ако се ризик оствари. Процењује се какве би могле да буду последице ако се ризик, односно 
стварни штетни догађај, оствари. Значи, процена ефекта не узима у обзир вероватноћу, него 
само одговара на питање што ће се догодити ако се одређени догађај оствари. 
 Ефекат се бодује оценама од један (1) до пет (5), где оцена један (1) значи процену да 
ће тај догађај имати мали ефекат, док највиша оцена значи да ће догађај имати врло велики 
ефекат на остваривање циља и спровођење процеса. Осим бодовања, даје се описна процена 
ефекта, па тако ефекат може бити мали, ниже умерен, умерен или велики односно врло 
велики. 
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Учинак/ефекат Бодови Опис 

Врло велики 5 

Прекид свих основних програма/услуга, губитак значајне 
имовине (грешке: у анализи стратегије, стратегија није усвојена, 
одлучивање мимо закона и прописа, неправилно спровођење јавне 
набавке, неотклањање утврђених неправилности и др.) 

Велики 4 
Прекид већине основних програма/услуга, губитак значајне 
имовине (нередовно праћење наплате, неконтролисање планских 
докумената, недостатак ресурса и сл.) 

Умерен 3 
Прекид неких основних програма/услуга (неажурност и 
непотпуност документа, кашњење у протоку информација, 
недовољно прикупљени подаци и др.) 

Ниже умерен 2 
Прекид мањег дела основних програма/услуга (вођење евиденције 
уговора није ефикасно, недостатак одређеног профила кадрова, 
пропусти у конкурсном тексту итд.) 

Мали 1 Кашњења у роковима код мање значајних пројеката/услуга 

4.2.3. Вредновање ризика 

Укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 0-5), средња (оцена 6-16) и висока 
(оцена 20-25). 

Код утврђивања границе прихватљивости ризика града Лознице полази од приступа 
идентификације и рангирања према датој матрици односно бојама, при чему зелени ризици не 
захтевају даље реаговање, жуте ризике треба контролисати и управљати њима све до зелене 
ако је могуће, а црвени ризици захтевају тренутну акцију. Критичним ризиком се сматра ако 
је оцењен највишом оценом ризика (20 или 25) у овим ситуацијама: 

- ако је последица ризика повреда закона или других прописа; 
- ако представља директну претњу успешном завршетку пројекта/активности; 
- ако ће доћи до значајних финансијских губитака; 
- ако ће изазвати знатну штету организационим јединицама у граду Лозница, радницима, 

грађанима, надлежном министарству;
- ако се доводи у питање сигурност радника. 

Матрица ризика

Ефекат

Врло велики 5 10 15 20 25 неприхватљиви 
ризици

Велики 4 8 12 16 20 
Умерен 3 6 9 12 15 
Ниже умерен 2 4 6 8 10 

Мали
1 
Прихватљиви 
ризици

2 3 4 5 

Ниски Ниже 
средња

Средња Висока Врло висока

Вероватноћа
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Приликом рангирања ризика одређени су бодовни параметри па је потребно вршити 
рангирање ризика према постављеним параметрима, односно поставити бодовни праг којим 
ће се одредити на које ће ризике бити потребно реаговати одређеним мерама. Рангирање се 
врши множењем наведених параметара, односно ефекта и вероватноће. 

Из матрице ризика где су вредности за вероватноћу и ефекат бодовно рангиране од 
вредности један (1) до пет (5), јасно се може видети који резултати ће се узети у обзир, 
односно на којим вредностима процене ризика је потребно вршити одређене мере. Овакав 
распон вредности је узет јер се детаљније могу проценити одређене вредности инхерентних 
ризика и мере које је потребно предузети. 

Бодови 
(Б*Ц) 

Опис ризика Мере 

0-5 Готово 
занемарљиви 

Ако је ризик процењен као низак, потребно је утврдити да ли 
је нужно спровођење сигурносних мера или се ризик може 
прихватити 

6-16 Потребно 
праћење 

Ако је ризик процењен као средњи, нужно је спровођење мера за 
смањење ризика. Потребно је саставити план спровођења мера како 
би се оне спровеле у разумном року 

20-25 Предузимање 
мера 

Ако је ризик процењен као велик, нужно је хитно спровођење мера 
за смањење ризика. Постојећи систем може да настави са радом, 
али је потребно у што краћем року саставити план спровођења 
мера и одредити приоритете и рокове 

4.3. Реаговање на ризик (поступање по ризику)

Одговори на ризик су: 

- избегавање ризика - одређене активности се изводе другачије 

- преношење ризика - путем конвенционалног осигурања или преносом на трећу 
страну 

- прихватање ризика - када су могућности за предузимање одређених мера ограничене 
или су трошкови предузимања несразмерни у односу на могуће користи, с тим да је ризик 
потребно пратити како би се осигурало да остане на прихватљивом нивоу 

- смањивање/ублажавање ризика потребно је предузети мере да се смањи вероватноћа 
или ефекат ризика 

Свака радња која планира да се предузме као одговор на ризик мора да буде 
пропорционална ризику. За сваки ризик потребно је утврдити његовог власника који може 
да предузме потребне радње/мере у унапред одређеном временском периоду у оквиру 
организационе јединице у граду Лозница. Власник ризика утврђује се у регистру ризика.

4.4. Праћење и провера процеса управљања ризицима 

Ефикасно управљање ризицима захтева континуирано праћење и проверу како би 
се осигурало да су ризици прецизно препознати и процењени, да се спроводе одговарајуће 
контроле и реакције. Потребно је спроводити редовне ревизије Стратегије и усклађености са 
стандардима, а стандарде повремено пратити и проценити како би се утврдиле могућности 
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за побољшање. Сваки поступак праћења и провере такође треба утврдити: да ли су усвојене 
мере резултирале оним чиме је требало; да ли су усвојени поступци и прикупљени подаци 
за спроведене процене ризика били прикладни; недостатке у контролама и могућности 
за континуирано побољшање; да ли би боља размена информација о ризицима помогла у 
доношењу бољих одлука и помогла приликом будућих процена и управљања ризицима. 

Руководилац финансијског управљања и контроле који координира процесом 
управљања ризицима, осигураће ревизију процеса управљања ризицима, на годишњем нивоу 
и према потреби ажурираће Стратегију управљања ризицима и дати одговарајуће смернице

5. УЛОГЕ, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА 
РИЗИЦИМА 

Управљање ризицима представља целокупан процес који обухвата утврђивање, 
процењивање и праћење ризика, узимајући при томе у обзир циљеве локалне самоуправе, а 
затим и предузимање потребних радњи, све у циљу смањења ризика на што нижи ниво. Како 
би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења 
и одговорности како следи: 

 • Градоначелник 
- Градоначелник се стара за одређивање и остваривање циљева корисника буџетских 

средстава, као и за успостављање ефикасног система управљања ризицима који ће смањити 
могућност да се постављени циљеви не остваре.

- Стара се за одређивање стратешког смера и стварања услова за несметано спровођење 
свих активности везано за управљање ризицима 

- Градско веће доноси Стратегију управљања ризицима и одговарајуће смернице 
- Градоначелник се стара за успостављање системског приступа управљању ризицима 

који укључује: 
» именовање особа задужених за координацију активности у успостављању процеса 

управљања ризицима (одговорна особа за управљање ризицима) 
» именовање особа задужених за прикупљање информација о ризицима по појединим 

организационим јединицама (руководиоци појединих одељења) 
» обавезу документовања података у вези са утврђеним ризицима, тј. уређење Регистра 

ризика 
» праћење ризика тј. успостављање начина, односно модела извештавања о ризицима 
• Руководилац финансијског управљања и контроле - начелник Градске управе
- Координира имплементацијом процеса управљања ризицима кроз организационе 

јединице у оквиру града Лознице 
- У сарадњи са Централном јединицом за хармонизацију одговоран је да упозна 

начелнике одељења Градске управе са потребом увођења управљања ризицима у својој 
институцији и са смерницама за спровођење процеса управљања ризицима 

- Осигурава да се управљање ризицима у њиховом подручју одговорности спроводи у 
складу са Стратегијом управљања ризицима 

- Осигурава да сви запослени буду упознати са процесом управљања ризицима 
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- Унапређује културу управљања ризицима на свим нивоима 
- Стара се за стварање услова за несметано спровођење свих активности везаних за 

ризике који су утврђени и наведени у појединим Акционим плановима и одређивање рокова 
за спровођење дефинисаних активности 

- Осигурава израду и ажурирање Стратегије управљања ризицима у складу са степеном 
спровођења и развоја процеса управљања ризицима

- Припрема градоначелнику и Градском већу годишњи извештај о показатељима 
успешности спровођења Стратегије управљања ризицима 

• Начелници одељења градске управе
- Координирају имплементацијом процеса управљања ризицима на подручју надлежног 

одељења 
 - Осигуравају да су сви шефови одсека упознати са потребом увођења управљања 

ризицима и са смерницама за управљање ризицима
- Подстичу културу управљања ризицима и дају подршку руководству у ефикасном 

управљању ризицима на подручју надлежне градске управе 
- Извештавају руководиоца финансијског управљања и контроле о управљању 

ризицима о свим критичним ризицима насталим на подручју Градске управе и дају предлог 
акционог плана решавања 

- Учествују у изради и ажурирању Стратегије управљања ризицима у складу са 
степеном спровођења и развоја процеса управљања ризицима

• Запослени
- Дужни су да се користе смерницама за управљање ризицима на што ефикаснији 

начин 
- Неодговарајуће постојеће мере контроле потребно је пријавити надређеном 
- Уколико уоче одређене нове ризике који би могли да резултирају да се кључни циљеви 

не испуне, обавезни су да укажу на њих и такође да пријаве надређеном. 
- Одговорни су за примену контролних механизама којима би могла да се смањи 

вероватноћа настанка или ефекта ризика. 
- Утврђују и развијају нове контролне механизме и планове за даље побољшање 

контрола 
- Морају бити свесни политике која се спроводи у вези са управљањем ризицима у 

граду Лозница.

6. КОМУНИКАЦИЈА И ОБУКА

Комуникација у оквиру града Лознице о питањима ризика важна је будући да је: 
- потребно осигурати да свако разуме, на начин који одговара њиховој улози, шта је 

Стратегија, шта су приоритетни ризици и како се њихове одговорности уклапају у оквире 
рада 

- потребно осигурати да се научене лекције и искуство могу пренети и саопштити 
запосленима који могу имати користи од њих 
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- потребно осигурати да сваки ниво управљања активно тражи и прима одговарајуће 
информације о управљању ризицима у оквиру свог распона контроле које ће им омогућити да 
планирају радње у односу на ризике чији ниво није прихватљив, као и уверење да су ризици 
који се сматрају прихватљивим под контролом.

На подручју образовања осигураће се следеће: 
- упознавање са Стратегијом управљања ризицима свих запослених у граду Лозница, 

затим реаговање у смеру сталног јачања свести и образовања запослених о важности 
управљања и отклањања ризицима 

- радионице у вези са утврђивањем ризика приликом израде стратешких докумената; 
- учествовање одговорне особе за управљање ризицима на обуци коју организује 

Централна јединица за хармонизацију при Министарству финансија. 

7. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА 

Како би процес управљања ризицима могао ефикасно да се прати, истаћи ће се кључни 
показатељи успешности: 

- На годишњем нивоу регистар ризика је у потпуности прегледан и договорено је 
управљање ризицима 

- Мере акционих планова спроводе се у оквиру рокова утврђених за извршење и све 
нове мере ажуриране су у регистру ризика града Лознице 

- Управљање ризицима редовна је тачка на састанцима појединих одељења, одсека, 
служби како би се омогућило разматрање изложености ризику и поновно постављање 
приоритета. 

8.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Стратегија управљања ризицима ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу града Лознице“.

Стратегију објавити на интернет страници града Лознице, и у „Службеном листу 
града Лознице“.

9. Саставни део Стратигије управљања ризицима је Регистар ризика.

10.  ПРИЛОЗИ
Регистар ризика
(Образац за утврђивање и процену ризика)

Број: 06-3-6/18-II      
Датум: 14.02.2018. год. 
Л о з н и ц а 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Видоје Петровић, с.р.
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РЕГИСТАР РИЗИКА

 Стратегија управљања ризиком је документ који пружа оквир у коме целокупни процес 
управљања ризиком функционише. Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан 
елемент доброг управљања.
 Након што се идентификују системи, неопходно је урадити процену ризика. Процена 
ризика је начин за процену слабих тачака система који представљају битне системе у 
остваривању циљева локалне самоуправе а који су дефинисани у Стратегији управљања 
ризицима у граду Лозница, као и циљеви који су прописани Законом о локалној самоуправи. 
Предуслов за процену ризика је успостављање јасних и доследних циљева организације. 
Након што се утврде циљеви, организација треба да идентификује ризике који би могли 
спречити ефикасно и ефективно остварење тих циљева на нивоу организације и појединачних 
активности. Процена ризика је у суштини заснована на субјективној оцени, уз коришћење 
разних техника. Један од начина је и утврђивање учинка и вероватноће ризика.
 Вероватноћа је могућност да се деси неповољан догађај уколико нема контролних 
активности. Утицај је ефекат који би неповољан догађај имао на организацију уколико би се 
остварио.

Циљ: 
1. да је буџет града Лознице планиран и припремљен у прописаном року.
2. Да је буџет града Лознице планиран у складу са Упутством о изради буџета, 

фискалном стратегијом и законима који уређују ову област.
3. Да је извршење буџета града Лознице у складу са планираним апроприацијама у 

буџету.

Ризици:
1. Скупштина града није донела Одлуке о буџету у року предвиђеним буџестским 

календаром.
2. Корисници буџетских средстава не достављају предлоге финансијских планова у 

роковима предвиђеним упутствима и Законом о буџетском систему или их уопште 
не достављају.

3. Одлуке о ребалансу буџета нису донете по поступку за доношење Одлуке о 
буџету.

4. Одлука о буџету града Лознице није у складу са смерницама из Упутства које 
доставља Министарство финансија.

5. Упутство за припрему буџета не садржи процену прихода, примања, расхода и 
издатака буџета за буџетску и наредне две године.

6. Предлози финансијских планова не садрже расходе и издатке за трогодишњи 
период, исказане по буџетској класификацији и детаљно писано образложење 
расхода и издатака.

7. Општим делом Одлуке о буџету нису обухваћени: буџетски суфицит, односно 
дефицит, укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит, као ни 
предлог за коришћење суфицита, односно извори за покриће дефицита.

8. Не постоји интерна контрола.
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9. Извршење буџета града Лознице није у складу са Законом о буџетском систему и 
Одлуком о буџету града Лознице.

10. Пробијање одређених позиција расхода индиректних корисника.
11. Програмски буџет није усклађен са стратешким документима.
12. Локална самоуправа не врши мерење остварених циљева програмског буџета.

Процена ризика се врши на основу две врсте улазних информација – о процени утицаја 
ризика и процени вероватноће појаве ризика. Предуслов за оцену ризика је утврђивање 
циљева, који су повезани на различитим нивоима и консистентни. Процена ризика представља 
идентификовање и анализу релеватних ризика у односу на остваривање циљева, и представља 
основу за утврђивање начина на који се може управљати ризицима. Укупна изложеност 
ризику може бити ниска, средња и висока.

Ризик број 1: Утицај – висок
   Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 4: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 5: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 6: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 7: Утицај – умерен
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик

Ризик број 8: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 9: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик
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Ризик број 10: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 11: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 12: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Табела 1.1: Припрема, планирање и извршење буџета

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1
Ризик бр. 2
Ризик бр. 3
Ризик бр. 4
Ризик бр. 9
Ризик бр. 10

Ризик бр. 8

Умерен Ризик бр. 7 Ризик бр. 5
Ризик бр. 6
Ризик бр. 12

Ризик бр. 11

Мали

Систем: Приходи и примања

Циљ:
1. Да су приходи и примања планирани у складу са законима који то уређују.
2. Да су базе података о обавезницима од којих се остварују изворни приходи 

ажурне.
3. Да је извршење прихода и примања у складу са актима који уређују ову област и 

да су остварени приходи у складу са планираним приходима.

Ризици:
1. Приходи и примања у Одлуци о буџету града Лознице нису планирани на основу 

евиденције стручних служби и у складу са прописима који уређују ту област.
2. Базе обвезника пореза на имовину често нису уређене и свеобухватне, тј. не 

обухватају све обавезнике овог пореза и нису увек ажурне.
3. Не постоји ажурност у поступцима принудне наплате.
4. Органи који су дефинисани одлукама да спроводе утврђивање, наплату и контролу 

наплате изворних прихода не врше те послове, већ то врше други органи/службе 
које нису овлашћене.
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5. Овлашћена лица или службе не врше одговарајућу контролу по свим елементима 
наведеног закупа.

6. Град извршава набавку финансијских услуга – кредита без спроведеног поступка 
јавне набавке.

7. Издаје се у закуп имовина чији је корисник град Лозница без сагласности надлежног 
органа.

8. Обустава трансвера од стране Републике Због непоштовања законских одредби.
9. Орган надлежан за наплату такси врши компензацију (пребијање) дуга.
10. Не постојање интерних контрола.

Ризик број 1: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 5: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 6: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 7: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 8: Утицај – висок
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 9: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 10: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик
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Табела 1.2: Приходи и примања

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 8 Ризик бр. 1 Ризик бр. 2
Ризик бр. 10

Умерен Ризик бр. 3
Ризик бр. 4
Ризик бр. 5
Ризик бр. 6
Ризик бр. 7
Ризик бр. 9

Мали
 

Систем: Расходи и издаци

Циљ:
 Да се извршење расхода и издатака врши економично уз ефикасно и ефективно 
остварење циљева града Лознице.

Ризици:

1. Број лица запослених на одређено и неодређено време већи је до дозвољеног броја 
одређеног законом, а пријем у радни однос врши се без прибављања претходне 
сагласности Владе Републике Србије.

2. Погрешно је утврђена основица, односно погрешно је примењена основица која је 
већа од основице утврђене закључком Владе Републике Србије.

3. Код изабраног лица коефицијенти су већи од максимално дозвољеног 
коефицијента.

4. Напредовање запослених врши се ван процедура прописаних законом.

5. Због неправилног обрачуна зарада (виших основица, коефицијента и додатака) 
врши се већа исплата и социјалних доприноса.

6. Врши се исплата помоћи запосленима без пратеће документације о восини 
трошкова.

7. Корисници буџетских средстава нису својим актом уредили висину накнада, као 
ни начин и услове за остварење права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са 
рада запослених у складу са законом.

8. Плаћају се трошкови који се односе на трећа лица.

9. Обрачун плата врши се без усклађивања података и достављања документације о 
присутности и уговора.

10. Новчана средства се користе без донетих програма о коришћењу.

11. Не постојање интерних контрола.
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Ризик број 1: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – умерен
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 5: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 6: Утицај – умерен
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик

Ризик број 7: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 8: Утицај – умерен
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик

Ризик број 9: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 10: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 11: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик
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Табела 1.3: Расходи и издаци

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1
Ризик бр. 3

Ризик бр. 12

Умерен Ризик бр. 2
Ризик бр. 7
Ризик бр. 9

Ризик бр. 4
Ризик бр. 8

Ризик бр. 5
Ризик бр. 6
Ризик бр. 10
Ризик бр. 11

Мали

Систем: Јавне набавке

Циљ:
1. Да град Лозница спроводи поступак јавне набавке на основу интерног акта и закона 

који уређују ову област.

Ризици:
1. Поступак јавних набавки се не спроводи на основу усвојеног плана набавке за 

текућу годину.
2. Надлежни орган наручиоца није донео интерни акт.
3. Поступак јавне набавке није у складу са Законом о јавним набавкама.
4. Документација није потпуна у предметима јавних набавки.
5. Реализација јавне набавке добара, услуга и радова не спроводи се у складу са 

потписаним уговорима.
6. Није усвојен план јавних набавки за наредну годину у складу са прописима.
7. У моменту покретања поступка јавне набавке и потписивања уговора нису 

обезбеђена финансијска средства.
8. Не тражи се сагласност од Управе за јавне набавке приликом промене битних 

елемената уговора (рокови...), и не достављање анекса уговора Државној 
ревизорској институцији.

9. Не постојање интерних контрола.

Ризик број 1: Утицај – умерен
  Вероватноћа – низак

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик

Ризик број 2: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – висок
  Вероватноћа – низак

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик
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Ризик број 5: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 6: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 7: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 8: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 9: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.4: Јавне набавке

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 3 Ризик бр. 2
Ризик бр. 5

Ризик бр. 9

Умерен Ризик бр. 1
Ризик бр. 4

Ризик бр. 6
Ризик бр. 7

Ризик бр. 8

Мали

Систем: Попис имовине

Циљ:
1. Да се попис имовине спроводи у законом прописаном року.
2. Да постоји уредна евиденција о имовини чији је власник или корисник град 

Лозница.

Ризици:
1. Попис имовине се не врши у року прописаним законом.
2. Пописом нису обухваћени сви елементи пописа.
3. Не врши се попис покретне и непокретне имовине чији је власник град Лозница.
4. Не води се помоћна евиденција непокретне имовине чији је власник или корисник 

град Лозница.
5. Евиденција о издатој опреми и инвентару запосленима се не води од стране 

надлежне службе.
6. Не постојање интерних контрола.
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Ризик број 1: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 5: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 6: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.5: Попис имовине

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1 Ризик бр. 5

Умерен Ризик бр. 2
Ризик бр. 3
Ризик бр. 4
Ризик бр. 5

Мали

Систем: Извештавање

Циљ:
1. Да су извештаји који се достављају надлежним органима тачни и приказују стварно 

стање и да су достављени у року.

Ризици:
1. Извештавање није у складу са законском регулативом.
2. Подаци у извештајима нису тачни и поуздани.
3. Трансвер обустављен због неблаговременог и нетачног достављања извештаја.
4. Не постојање интерних контрола.
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Ризик број 1: Утицај – висок
   Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 2: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – висок
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.6: Извештавање

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1
Ризик бр. 3

Ризик бр. 2 Ризик бр. 4

Умерен
Мали

Систем: Информациони системи

Циљ:
1. Да су сви системи покривени квалитетном рачунарском опремом и програмским 

софтверима.
2. Да су запослени обучени за рад у програмским софтверима.
3. Да информациони системи буду безбедни и заштићени.

Ризици:
1. Недовољна обученост кадрова.
2. Незаинтересованост руководства за набавку квалитетне рачунарске опреме.
3. Не постоје адекватне покривености програмским софтверима.
4. Оштећење софтвера и губитак података.
5. Информациони системи и софтверски програми нису заштићени.
6. Информације се не чувају на прописан начин.
7. Не постојање интерне контроле везане за информационе системе.

Ризик број 1: Утицај – умерен
  Вероватноћа – ниска

Утицај * Вероватноћа = Низак ризик

Ризик број 2: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик
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Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 5: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 6: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 7: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.7: Информациони системи

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 4
Ризик бр. 5

Ризик бр. 6
Ризик бр. 7

Умерен Ризик бр. 1 Ризик бр. 2
Ризик бр. 3

Мали

Систем: Процес праћења, усклађивања и примене аката

Циљ:
1. Да су акта надлежних органа града Лознице у складу са законским и подзаконским 

актима који дефинишу те области.

Ризици:
1. Неусклађеност правних аката са законском регулативом.
2. Не постоји довољно стручног кадра за праћење, усклађивање и примену аката.
3. Недовољна комуникација.
4. Неусаглашеност стратешких докумената са потребама и циљевима и недостатак 

праћења извршења стратешких докумената.
5. Недовољно праћење законских измена од стране постојећих кадрова.
6. Не постојање интерне контроле.
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Ризик број 1: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 5: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 6: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.8: Процеси праћења, усклађивања и примене аката 

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1
Ризик бр. 5

Ризик бр. 6

Умерен Ризик бр. 2
Ризик бр. 3
Ризик бр. 4

Мали

Систем: Процес праћења и спровођења пописа

Циљ:
1. Да се изврши попис покретне и непокретне имовине и утврди стварно стање у 

књиговодственој евиденцији.
Ризици:

1. Да није донета одлука о извршеном попису.
2. Да пописна комисија није пописала целокупну имовину (непокретности).
3. Да пописна комисија није пописала сву покретну имовину.
4. Не постоје инвентарски бројеви на свим основним средствима.
5. Расход основних средстава не врши се на прописан начин.
6. Не постојање интерне контроле.



Број 217. 02. 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 25

Ризик број 1: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 5: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 6: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.9: Процес праћења и спровођења прописа

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1
Ризик бр. 5

Ризик бр. 6

Умерен Ризик бр. 2
Ризик бр. 3
Ризик бр. 4

Мали

Систем: Процес обављања имовинско-правних послова

Циљ:
1. Да се решавање имовинско-правних односа врши у складу са законом.

Ризици:
1. Непоштовање рокова за решавање имовинско-правних односа.
2. Да се не врше парцелације и могућности преноса права својине на 

непокретностима.
3. Непроглашавање општег интереса за поједине поступке (нпр. нисконапонских 

мрежа).
4. Непоштовање начела економичности и ефикасности.
5. Да не постоји ажурна евиденција.
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6. Да не постоји довољно стручног кадра.
7. Не постојање интерне контроле.

Ризик број 1: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 2: Утицај – средња
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – умерен
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 5: Утицај – средњи
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 6: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 7: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.10: Процес обављања имовинско-правних послова

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 1
Ризик бр. 5

Ризик бр. 6

Умерен Ризик бр. 2
Ризик бр. 3
Ризик бр. 4

Мали

Систем: Процес урбанистичких и грађевинских послова

Циљ:
1. Да се врши издавање грађевинских дозвола и легализација – озакоњење у складу 

са законом.
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Ризици:
1. Да не постоји довољно стручног кадра.
2. Да се не врши усклађивање одлука са законом.
3. Да не постоји довољна комуникација између служби.
4. Да се не врши усклађивање пројеката са законом.
5. Да документација није потпуна у процесу урбанистичких и грађевинских 

послова.
6. Не постојање интерне контроле.

Ризик број 1: Утицај – умерен
   Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 2: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 3: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 4: Утицај – висок
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Ризик број 5: Утицај – умерен
  Вероватноћа – средња

Утицај * Вероватноћа = Средњи ризик

Ризик број 6: Утицај – висок
  Вероватноћа – висока

Утицај * Вероватноћа = Висок ризик

Табела 1.11: Процес урбанистичких и грађевинских послова

Утицај Вероватноћа настанка ризика
Ниска Средња Висока

Висок Ризик бр. 2
Ризик бр. 4

Ризик бр. 6

Умерен Ризик бр. 1
Ризик бр. 3
Ризик бр. 5

Мали

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић,с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-41-13/17-II
27.12.2017.године
Л о з н и ц а

 На основу члана 2. тачка 40. и члана 34. Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града 
Лознице'', број 20/08), Градско веће града Лознице на 59. редовној седница одржаној дана 
27.12.2017. године, донело је

О Д Л У К У
о усвајању Локалног акционог плана запошљaвања 

за 2018. годину у граду Лозницa

I  Усваја се Локални акциони план запошљaвања за 2018. годину у граду Лозница.

II  Саставни део ове одлуке чини Локални акциони план запошљaвања за 2018. годину 
у граду Лозници.

III  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 
града Лознице“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
        ПРЕДСЕДНИК
        ГРАДСКОГ ВЕЋА
            Видоје Петровић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛОЗНИЦА

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
ЗА 2018. ГОДИНУ У ГРАДУ ЛОЗНИЦА

Децембар, 2017. године

Град  Лозница, ул Карађорђева бр.2, Тел: 015/879-200,882-921,879-206 Факс: 015/882-921 
www.loznica.rs
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УВОД

Правни основ за утврђивање Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину 
града Лознице (у даљем тексту: ЛАПЗ), представља члан 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15, у 
даљем тексту: закон), којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања, 
односно Национални акциони план запошљавања за 2018. годину („Службени гласник 
РС”, број 82/2015, у даљем тексту: НАПЗ) из кога проистиче обавеза доношења ЛАПЗ-а на 
годишњем нивоу.

ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 
2018. години, којим Локални савет за запошљавање дефинише циљеве и приоритете, односно 
утврђује програме и мере политике запошљавања који ће се реализовати у току 2018. године 
на подручју града Лознице, како би се допринело остваривању стратешког циља политике 
запошљавања до 2020. године, постављеног Националном стратегијом запошљавања за 
период 2011-2020. године („Службени гласник РС”, број 37/11).

ЛАПЗ уважава смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље 
стања на тржишту рада Републике Србије, текуће реформске процесе и идентификоване 
кључне изазове и препреке на странама тражње за радом и понуде рада. 

НАПЗ су утврђени приоритети политике запошљавања у 2018. години :
На основу идентификованих изазова на тржишту рада, утврђени су следећи циљеви 

политике запошљавања: 
1) Спречавање великог раста незапослености; 
2) Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености: 
   - Јачање улоге политике запошљавања; 
   - Повећање приступа тржишту рада за Роме;
3) Смањење дуалности на тржишту рада; 
4) Унапређење положаја младих на тржишту рада.

ЛАПЗ Града Лознице доприноси остваривању општег циља Националне стратегије 
запошљавања који гласи : повећање запослености.

ЛАПЗ Града Лознице за 2018. годину израђује Локални савет за запошљавање у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Лозница.

Одлуком комисије Националне службе за запошљавање (даље: НСЗ), у категорији 
локалне самоуправе које су дале највећи допринос запошљавању, Град Лозница (даље: Град),  
је изабран међу три локалне самоуправе у Републици Србији које су у сарадњи са НСЗ 
током 2015. године оствариле најбољи резултат у промовисању политике запошљавања и за 
остварене резултате у запошљавању на локалном тржишту рада.

При изради ЛАПЗ-а за 2018. годину, посебна пажња је посвећена решавању 
специфичних проблема који прате незапосленост у Граду. Носиоци привредног развоја Града 
су: пољопривреда, трговина, грађевинска, прехрамбена индустрија и туризам, што се наводи 
и Стратегијом локалног одрживог развоја Града Лознице (“Службени лист града Лознице”, 
бр. 2/12) и Одлуком о усвајању ревизије стратегије локалног одрживог развоја града Лознице 
(„Службени лист града Лознице” бр.10/14). Ови развојни путокази аналитички су укрштани 
са подацима које смо користили од : 

- Агенције за привредне регистре; 
- Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“;
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            - Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
            - Министарства финансија;
            - Националне службе за запошљавање;
            - Републичког геодетског завода;
            - Републичког завода за социјалну заштиту и 
            - Републичког завода за статистику, 
како би се на адекватан и релевантан начин дошло до одговараћујег програма мера за 2018. 
годину.

                                                  
АНАЛИЗА СТАЊА

Град се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата 
54 насељена места, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска. Са 
површином од 612 км2 Град заузима 0,5% територије Републике Србије. Према анализама 
(подаци Републичког завода за статистику) Град има 79.327 становника, од тога 39.091 су 
мушкарци, а  40.236 су жене. Просечна старост становништва Града је 42 године. (Извор: 
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији)

Дужина путева на територији града Лознице за 2016. годину износи 355 km 
категорисаних путева и преко 1.000 km некатегорисаних путева. У 2016. години на територији 
града Лознице асфалтирано је 10 km путева.  Дужина водоводне мреже је 785 km, а дужина 
канализационе мреже је 84 km.

Територија града Лознице поседује 19.965 хектара територије под шумом што је око 
33% укупне територије од чега се у јавној својини налази 8.299 хектара, а 11.665 хектара у 
приватном власништву. 

Образовањe
        

Укупан број ученика основних школа са подручја града Лознице у 2017. години је 
6.448. (са ученицима основне музичке школе)

Укупан број ученика средњих школа са подручја града Лознице у 2017. години је 
3.171.

У Лозници постоји 14 основних матичних школа са 29 издвојених одељења, једна 
основна музичка школа са 1 издвојеним одељењем и 4 средње школе. 

Град Лозница сваке године најбољим ученицима и студентима додељује градску 
награду. У 2017. години било је 145 корисника градске награде, од чега 107 студената и 
38 ученика основних и средњих школа. Укупан новчани износ исплаћен за доделу градске 
награде у 2017. години је 10.206.000,00 динара.
(Извор: Градска управа града Лознице)

Социјална заштита

Подаци о броју корисника социјалне заштите према евиденцији Центра за социјални 
рад  Лозница 

- Број хранитељских породица у граду Лозница у 2016. години је 72, у којима се налази 
укупно 108  деце.
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- Број корисника  новчане социјалне помоћи у 2016. години је 1808.
- Укупан број корисника туђе помоћи и неге је 506, број корисника основног додатка 

за негу и помоћ износи 145, а увећани додатак за негу и помоћ користи 361 Лозничанин.

ЕКОНОМИЈА / МАКРОЕКОНОМСКИ ТРЕНДОВИ НА ЛОКАЛНОМ
ТРЖИШТУ РАДА

Приоритетна област Стратегије локалног одрживог развоја града Лознице је економски 
развој. Овај приоритет има велики број тематских подобласти које подразумевају, не само 
изградњу инфраструктуре, која је неопходна за развој привреде, него и одређене мере 
и подстицаје који за циљ имају  јачање  приватног сектора.  Коришћење мера подршке за 
развој привреде доприноси креирању бољег привредног амбијента и отварању нових радних 
места.

Град Лозница је један од 24 најзначајнија друштвено-економска центра у Републици 
Србији, што је и верификовано Законом о територијалној организацији РС чиме су 24 општине 
добиле статус града испунивши  постављене критеријуме.

Као један од три града Лозница је добитник првог сертификата за повољно пословно 
окружење у РС које је додељивао НАЛЕД и Министарство економије.  Затим је прва локална 
самоуправа која је ресертификована од истих институција које су јој и доделиле сертификат, 
а Град је  спровео  активности  које заиста креирају позитивно  пословно окружење.

Град Лозница је  у претходном периоду приступио реализацији значајних активности 
за економски развој града, а то је израда планских и стратешких документа. Овим 
плановима реализовани су пројекти изградње пословне, саобраћајне, комуналне, енергетске 
инфраструктуре али и инфраструктуре у туризму, пољопривреди, здравству, образовању, 
култури, спорту, социјалном становању и сл.

Реализован је велики број пројеката који су допринели унапређењу ефикасности 
администрације од којих се издваја „Унапређење пословног окружења кроз регулаторну 
реформу на локалном нивоу“. Све ове активности доприносе економском развоју града 
који се огледа кроз смањење броја незапослених, отварање нових привредних субјеката и 
предузетничких радњи.

Град Лозница је у партнерству са Регионалном привредном комором Ваљево формирао 
Привредни савет 2015. године, који чини 20 представника приватног и 8 представника јавног 
сектора.

О повећаној економској активности говори чињеница да је у 2014. години било 2.608 
предузетничких радњи, док је по евиденцији из јуна  2017. године  регистровано 2.844, што 
је за 236 више. Такође постоји позитиван тренд у броју регистрованих привредних друштава 
са 825 из 2014. године, на 893 у 2017. години. (Извор: Градска управа града Лознице)

Привредни савет је формиран са следећим циљевима:

• Обезбеђење активног учешћа привредника приликом доношења локалних прописа 
који су у вези са привредним друштвима и предузетницима;

• Подржавање јавно-приватног партнерства ради задовољења општих потреба;
• Обезбеђење активног учешћа привредника приликом доношења програма развоја, 

урбанистичких планова, као и одлука о висини и стопама изворних прихода града;
• Сарадња приватног сектора и локалних комуналних предузећа;
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• Сарадња са привредом приликом доношења одлука о локалном економском развоју и 
унапређењу општег оквира за привређивање на локалном нивоу;

• Сарадња са установама у области туризма и културе чији је оснивач локална самоуправа, 
са привредним друштвима и агенцијама из ове области ради развоја рецептивног 
туризма;

• Подстицање рада удружења привредника и предузетника ради развоја занатства, 
домаће радиности, трговине и угоститељства и уређења питања од интереса за ову 
област, као што су радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности 
и друге услове за њихов рад;

• Уређење комуналне инфраструктуре ради бољих услова пословања како локалних и 
домаћих инвеститора, тако и страних инвеститора;

• Заједнички рад на поједностављену и убрзању процедура приликом издавања разних 
врста дозвола;

• Подстицање и помоћ развоју задругарства;
• Рад са локалним инспекцијама и привредницима ради побољшања превентивне улоге 

инспекција, као и других тема везаних за рад ових служби.

Град Лозница је препознао важност развоја руралних подручја, оживљавање и 
подмлађивање села кроз повећање наталитета и побољшање демографске структуре као 
предуслов за покретање привредних активности. Градска управа такође доприноси развоју 
пољопривреде и руралном развоју кроз субвенције за пољопривреду, тако да је у 2016. 
години 490 пољопривредних газдинстава  остварило право на субвенцијe у укупном износу 
од 20 милиона динара из буџета града. Кроз ову подршку обновљена је пољопривредна 
механизација, односно купљено је више од 200 комада нових прикључних машина и опреме, 
15 хектара обрадиве пољопривредне површине стављено је под системе за наводњавање, а 
такође су субвенционисане и остале мере попут: осигурања усева, животиња и плодова, садни 
материјал у воћарству, вештачко осемењавање, пластенична производња, противградне мреже 
и мреже за сенчање, кошнице и опрема у пчеларству, артерски бунари и сл. У 2017. години 381 
пољопривредно газдинство је остварило субвенције у укупном износу од 13.970.504 динара, 
обновљено, односно купљено 144 нових машина и опреме, 8 хектара обрадиве пољопривредне 
површине стављено је под системе за наводњавање, а такође су субвенционисане и остале 
мере попут: осигурања усева, животиња и плодова, садни материјал у воћарству, вештачко 
осемењавање, пластенична производња, противградне мреже и мреже за сенчање, кошнице и 
опрема у пчеларству и приплодни материјал. У партнерству са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде сваке године се издвајају средства за обнову атарских путева 
(ревитализовано преко 100 km). 

Град Лозница је расписао у 2016. години јавни позив за доделу бесповратних новчаних 
средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа са окућницом. У 2016. години у 
буџету Града издвојено је пет милиона динара за ову намену. Такође, у 2017. години у буџету 
су предвиђена финансијска средства за ову  намену у износу од 6 милиона динара.  

Статистика бракова бележи пораст укупног броја закључених бракова што показује 
оправданост подстицајних мера у области социјалне заштите које спроводи Градска управа 
Лознице. Такође, локална самоуправа пружа финансијску подршку кроз реализацију мера 
као што су једнократна помоћ за прво, друго и треће дете, помоћ незапосленим породиљама, 
финансијска подршка при склапању брака, као и финансијску помоћ породицама које добију 
треће дете (до 18 године живота).
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Унапређење инфраструктуре је обележило 2016. годину радовима у индустријској 
зони, како би се унапредила конкурентност индустријске зоне на тржишту. У индустријској 
зони Шепак урађено је 1050 метара пута, више од 200 паркинг места, индустријска зона 
поседује гасну и водоводну мрежу а у плану је изградња новог енергетског блока. У наредној 
години је планиран завршетак фекалног колектора.

Локална самоуправа ће наставити са даљим унапређењем пословног амбијента 
стимулативног за развој приватног сектора. Наставиће се са започетим економским реформама 
како би се пословно окружење побољшало, ојачалa економска активност и самим тим утицало 
на смањење незапослености.

СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА Град Лозница

1.1 Карактеристике лица које тражe запослење

• На дан 30.11.2017. године, на евиденцији незапослених Националне службе за 
запошљавање филијале Лозница, налази се 10.078 лица, од тога су 5.125 жене 
(50,8%). 

 
Преглед незапослених по теже запошљивим категоријама лица:

Преглед лица на дан 12.12.2017. године, а која спадају у теже запошљиве категорије 
лица (дефинисане у НАПЗ-у за 2017. годину) на територији Града, су:

• ...................Особе са инвалидитетим: .....................................................    234

• ..................Млади (до 30 година старости):............................................ 2.400

• Млади (НК и ПК) .........................................................      295

• Млади (дугорочно незапослени) ................................   1.349

• Млади (деца палих бораца) ..........................................         /

• Млади (деца без родитељског старања) ......................         /

• .................Старији од 50 година:............................................................   2.660

• ................Дугорочно незапослени:........................................................   6.759

• .................Корисници новчане накнаде у случају незапослености:..       307

• ................Технолошки вишкови:............................................................      320

• ................Самохрани родитељи:............................................................      140

• .................Оба родитеља незапослена:.................................................       292

• ................Интерно расељена лица:.......................................................           6

• ...............Избегла лица:..........................................................................         26

• .................Корисници новчане социјалне помоћи:..............................       901
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• ...............Деца из хранитељских породица:.........................................           3

• ...............Роми:........................................................................................         66

• ................Жртве трговине људима:.......................................................           /

• ...............Жртве породичног насиља:...................................................           1

КРЕТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА (на дан 30.11.2017):

          Број незапослених лица у новембру 2017. године био је 10.078, док је у новембру 2016. 
године било 10.900 лица, што је умањење за 822 лица.

          Највећа регистрована незапосленост у 2017. години била је у месецу новембру када је  
број незапослених лица на евиденцији филијале Лозница био 10.078 лица.  
 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (на дан 30.11.2017.):

Највећи број незапослених лица на дан 30.11.2017. године је у трећем (3.396) и четвртом 
(3.138) степену стручне спреме. То чини 64,8% или 6.534 од укупног броја незапослених 
лица.

Нестручна лица, први (2.041) и други (418) степен стручне спреме, укупно чине 2.459 
лица, или 24,4%.

Када су жене у питању, највећи број незапослених лица на евиденцији је трећег и 
четвртог степена 3.289, што чини 64,2% од укупног броја незапослених жена на евиденцији.



Број 2 17. 02. 2018.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 38

*Преглед броја незапослених лица по степену стручне спреме

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (на дан 30.11.2017.):

• Број незапослених лица у новембру 2017. год. који чекају на запослење до једне 
године, је 2.769 и oни чине 27,5% од укупног броја.

• Дугорочна незапосленост је када лица чекају на запослење дуже од годину дана и 
она чине 72,5% или 7.309 лица.
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*Преглед броја незапослених лица по дужини чекања

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ГОДИНАМА СТАРОСТИ (на дан 30.11.2017.):

• У погледу регистроване незапослености према старости највеће учешће имају 
лица 

• група од 30-50 година старости 4.565 (45,3%)

• група преко 50 година старости 3.062 (30,4%)

• млади до 30 година старости чине 2.360 (23,4%) 
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 *Преглед броја незапослених лица по годинама старости

 Процењена радна способност на дан 13.12.2017. године је:

                                                                                  Укупно:                           Радно активни:  
• I степен ----------------------------182-----------------------------158
• II степен ----------------------------11---------------------------------8
• III степен ---------------------------1----------------------------------1

 
           Укупно је на евиденцији регистровано 328 лица са инвалидитетом, од тога је радно 
спремно 234 лица.

Укупно на евиденцији Радно активни
Ратни војни инвалиди 34 13
Војни мирнодопски 
инвалиди 5 1

Инвалиди рада 13 7
Категорисана омладина 82 46
Остали категорисани 
инвалиди 0 0
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ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ ЗА 2017. ГОДИНУ

 У 2017. години на основу Локалног акционог плана запошљавања и Споразума између 
Националне службе за запошљавање и Града Лознице суфинансиране су следеће мере активне 
политике запошљавања:

• Јавни радови - ангажовано 220 лица у дужини трајања најдуже до 3 месеца;
• Програм стручне праксе – укупно ангажовано 103 лица, од тога код приватног 

послодавца ангажовано 86, а у јавном сектору у области здравства, просвете и 
социјалне заштите ангажовано 17 лица; 

• Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих лица – 29 лица запослено на неодређено време;

 Јавни радови представљају меру активне политике запошљавања која има за циљ да 
радно ангажује првенствено теже запошљива незапослена лица, ради очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни 
радови се спроводе у области: социјалне и хуманитарне делатности, одржавање и обнављање 
јавне инфраструкуре, одржавање и заштита животне средине. План и програм за спровођење 
јавних радова предвиђен ЛАПЗ-ом за 2017. годину реализован је у потпуности. НСЗ Филијала 
Лозница је у 2017. години закључила 21 уговор који су омогућили да се остваре значајне 
друштвено корисне активности:

• У области социјалне и хуманитарне делатности:  обука и рад ангажованих лица 
на организовању манифестација у оквиру туристичке промоције града (Туристичка 
организација Лознице). Пружање подршке и помоћи и унапређење квалитета живота 
старих и социјално угрожених особа као и помоћ маргинализованим групама (Центар 
за социјални рад). Кречење и фарбање просторија месних канцеларија (Градска управа 
града Лознице). Свакодневна помоћ и подршка деци без родитељског старања и деци 
са сметњама у развоју у Дому за децу и омладину “Вера Благојевић” у Бањи Ковиљачи. 
Уређење корисничког простора у Библиотеци Вуковог завичаја. Уређење школског 
дворишта у Основној школи „Јован Цвијић“ . Помоћ  старим и оболелим лицима 
на територији града Лознице (Општа болница и Дом здравља). Радна активација 
жена са села кроз израду домаћих рукотворина (Удружење Мина Караџић). Лепота 
српског платна – радионица у области  уметничких заната и израда одевних предмета  
традиционалног, српског културног наслеђа (Удружење жена Александрина)

• У области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: радови на отвореном 
купалишту (чишћење, прање базена) и одржавање опреме у Спортском центру Лагатор, 
спортској сали Соколана и спортској хали Лешница. Уређење јавних паркиралишта, 
уклањање траве и растиња, фарбање и обележавање паркинга (Паркинг сервис). 
Одржавање пијаћег резервоара Трешњица (Водовод и канализација). Замена топловода 
код котларнице Мода ( ЈП Топлана)

• У области одржавања и заштите животне средине и природе: Кошење траве и 
уништавање корова на Шабачком путу и Бањском путу, реконструкција парковских 
површина и садња дрвећа (ЈП “Лозница развој”). Одржавање објеката који су под 
заштитом у Тршићу, као и санација објеката у Текеришу (Центар за културу “Вук 



Број 2 17. 02. 2018.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 42

Караџић” Лозница). Сређивање и чишћење зелене површине и осталих површина око 
Библиотеке Вуковог завичаја, као и одржавање  чистоће у самој установи. Чишћење 
дивљих депонија, уређење простора, уклањање непотребног растиња и обнова 
травњака у градским парковима и приградским зеленим површинама, чишћење стаза, 
сађење цвећа, фарбање парковских клупа, мобилијера, чишћење мини депонија (ЈКП 
“Наш дом”). Урађено је одржавање парка и фарбање клупа, чишћење простора код 
Дома културе у Бањи Ковиљачи, чишћење парк шуме, санација извора Илиџа и Трга 
Анте Богићевића, уређење простора око железничких станица.  

• Девет особа са инвалидитетом су биле ангажоване  на пословима у Центру за социјални 
рад, ЈП „Топлана“ и ЈП „Лозница развој“.

 У складу са ЛАПЗ-ом за 2017. годину Град Лозница и Национална служба за 
запошљавање су заједнички издвојили 40.100.000 динара (20.100.000 буџет Града и 20.000.000 
буџет Републике Србије). 

 За меру јавни радови укупно је издвојено 22.100.000 динара, од чега је Град издвојио 
11.100.000 динара, а НСЗ 11.000.000. динара. У спровођењу ових јавних радова било је 
ангажовано 220 лица. Сви они припадају категоријама теже запошљивих лица. Највећа 
заступљеност лица била је у категорији млади до 30  година (32,27%), затим следе категорије 
дугорочно незапослени (23,63%), старији од 50 година (17,27%), жене (5,45%), НК лица 
(5,00%), ОСИ (4,09%), лица из руралних подручја (3,18%), жене са села (2,27%), и корисници 
новчане социјалне помоћи (0,45%). Укупан проценат теже запошљивих категорија износи 
93,19%, а других угрожених лица је 6,81%.

 Јавни радови су у великој мери ублажили негативне ефекте незапослености теже 
запошљивих категорија на локалном тржишту рада, а лица ангажована кроз ову меру су 
стекла нова знања и компетенције која су од великог значаја за трајно решавање проблема 
њихове незапослености.

 Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која немају радно искуство 
у струци за коју су стекли одговарајуће образовање. Ова мера омогућава лицима стручно 
оспособљавање за самосталан рад у струци, у складу са квалификацијом коју поседују. 
У току 2017. године 103 лица је имало прилику да кроз ову меру стекне посебна практична 
знања и вештине потребне за самосталан рад у струци. Од укупног броја ангажованих 
лица, 80,5% (њих 83) чинила су лица млађа од 30 година. Укључивање ове категорије лица 
је од велике важности, с обзиром да је то група која спада у категорију теже запошљивих 
незапослених лица. 
Према степену стручне спреме, 16,5% (17 лица) има вишу стручну спрему, 24,2% (25 лица) 
има високу стручну спрему, док су најзаступљенија лица са средњом стручном спремом 
59,2% (61 лица). Битан је податак да највиши проценат корисника програма стручне праксе 
припада групи лица са средњом стручном спремом, јер су та лица уједно и најзаступљенија 
на евиденцији.

• У групи која припада високој стручној спреми највише је било лица са 
занимањима дипломирани економиста и дипломирани правник.

• Из групе лица са вишом стручном спремом најзаступљенији су били струковни 
економиста, а затим струковни васпитач.

• Најзаступљенија занимања из категорије лица са средњом стручном спремом 
била су машински техничар, електротехничар, трговац и фризер. 
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У складу са ЛАПЗ-ом за 2017. годину Град и Национална служба за запошљавање су 
за меру стручна пракса заједнички издвојили 12 милиона динара (6 милиона динара буџет 
града и 6 милиона динара буџет Републике Србије). Програм стручне праксе се реализује 
код послодаваца који припадају приватном сектору, а 30%  укупно планираних за ову меру 
може се ангажовати у јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и 
социјалне заштите. У 2017. години у овим областима било је ангажовано 17 лица, међу којима 
је најзаступљеније занимање васпитач. 

Ефекат запошљавања по програму Локалног акционог плана запошљавања за 2016. 
годину износио је  46,93% (од 147 лица која су прошла програм стручне праксе 69 лица су 
након тога засновала радни однос). Такође, ова мера омогућава послодавцима да изаберу 
најбоље кандидате за одговарајућа радна места тако да је у 2017. години 79 послодаваца 
учествовало у програму стручне праксе.

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
представља активну меру политике запошљавања намењену категоријама теже запошљивих 
лица, којој припадају лица до 30 година, старији од 50, лица којима је последњи радни однос 
престао по основу технолошког вишка, особе са инвалидитетом и Роми. Послодавац који 
створи услове за ново радно место може конкурисати за наведене категорије за износ од 200. 
000,00 динара, уз обавезу пријема лица у радни однос на неодређено време са уговорном 
обавезом задржавања лица у радном односу најмање годину дана. Програм је намењен 
послодавцима из приватног сектора. 

У складу са ЛАПЗ за 2017. годину Град Лозница и Национална служба за запошљавање 
су заједнички издвојили 6 милиона динара (3 милиона динара буџет Града и 3 милиона 
динара буџет Републике Србије) за меру субвенција за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих. Кроз ову меру финансирано је запошљавање 29 лица, и то 
18 лица млађих од 30 година (62 %), 9 лица старијих од 50 година (31%) и 2 лица из категорије 
технолошких вишкова (6,8%).  

Послодавцима је ова активна мера веома значајна из разлога што са добијеним 
средствима могу побољшати своје пословање и створити услове за нова радна места.

Национална служба за запошљавање Филијала Лозница по истеку уговорне обавезе 
врши мониторинг о броју лица који остају и даље у радном односу код истог или код другог 
послодавца. 

ИПА 2012 “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим 
групама”

Национална служба за запошљавање у сарадњи са Градом отворила је током 2016. 
године Центар за информисање и професионално саветовање, Клуб за тражење посла 
и самоуслужну радну станицу. Ове активности представљају део пројекта Европске уније 
ИПА 2012 “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама”. 

• Клуб за тражење посла пружа подршку и помоћ особама које траже посао да лакше 
дођу до запослења. Обука омогућава незапосленим лицима да науче како правилно да 
напишу пријаву за посао, радну биографију (CV), контактно писмо, да усвоје вештине 
електронског бонтона и пословне комуникације и да се на прави начин представе 
послодавцу како би постали конкурентнији на тржишту рада. У досадашњем раду 
Клуба била су укључена лица из теже запошљивих категорија, као што су: особе са 
инвалидитетом, Роми, млади до 30 година, дугорочно незапослени, као и лица која су 
тек завршила школовање и постају активна на тржишту рада. Услуге Клуба се реализују 
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у Канцеларији за младе, која је опремљена најсавременијим рачунарима. Обуку је 
успешно завршило 219 лица различитих образованих профила и старосне доби. Након 
завршене обуке, лица су попуњавала евалуационе листе у којим су процењивали 
квалитет исте, а анализа евалуационих листова указује на високо задовољство 
корисника обуком, који истичу велику корист од овакве врсте едукације.

• Центар за информисање и професионално саветовање пружа актуелне информације о 
свету рада, образовања и запошљавања, уз могућност процене личних професионалних 
интересовања и капацитета чиме се пружа помоћ у избору занимања и развоју и 
планирању каријере. Услуге, које имају за циљ прављење баланса на тржишту рада, 
намењене су ученицима основних и средњих школа, незапосленим лицима, као и онима 
који су у радном односу. ЦИПС је остварио успешну сарадњу са многим институцијама 
у Граду, као што су основне и средње школе у којима се спроводе трибине и радионице 
о професионалној оријентацији и за ученике и за родитеље; Центар за социјални рад 
и Удружења особа са инвалидитетом, где су спровођене радионице намењене радно 
способним корисницима новчане социјалне помоћи и особама са инвалидитетом са 
циљем повећања мотивисаности да се укључе у свет рада. Услуге ЦИПС-а користило 
је 1.152 корисника.

Преко истог пројекта, пружа се и нова услуга Каравани запошљавања, која има за циљ 
да незапослена лица из неразвијених и мање приступачних предела информише о правима из 
области запошљавања и осигурања за случај незапослености, као и о свим активним мерама 
и услугама  Националне службе за запошљавање и да им омогући да се пријаве на евиденцију 
тражилаца запослења. Овом мером је до сада информисано 258 особа из руралних подручја 
на територији лозничке општине. 

Пројектом је предвиђено и спровођење обука за тржиште рада. Обуке су финансиране 
за 124 лица (од тога 6 особа са инвалидитетом)  којима је омогућено да стекну стручна знања, 
вештине и компетенције, а у складу са потребама на тржишту рада.  Обуке реализоване преко 
ИПА пројекта су : Обука за геронто домаћице, Основна информатичка обука, Немачки језик 
и курс кројења и шивења, као и обука за ручну керамику за особе са инвалидитетом. 

ПРЕДЛОГ АКТИВНИХ МЕРА ЗА ЛОКАЛНО ТРЖИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ради решавања ових проблема, а у складу са Европском стратегијом до 2020. године, 
Националном стратегијом запошљавања за период 2012–2020. године, Локалним акционим 
планом запошљавања у 2018. години у Граду се утврђују пакети активних мера које су једнаке 
стратешким правцима и приоритетима предвиђеним наведеним стратегијама.

• Град ће преко Националне службе за запошљавање - филијала Лозница, поднети 
министарству надлежном за послове запошљавања, захтев за учешће у суфинансирању 
програма или мера активне политике запошљавања по усвајању Националног акционог 
плана запошљавања за 2018.годину.  

• Пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим 
групама” ИПА 2012

Град Лозница ће из средстава предвиђених ЛАПЗ-ом за 2018. годину обезбедити 
наставак пружања услуга односно активних мера које су се реализовале кроз 
пројекат  Пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања према 
угроженим групама” ИПА 2012:
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• Центар за информисање и професионалну оријентацију

• Клуб за тражење посла

• Самоуслужна радна станица

Град Лозница сматра да је наставак  сарадње на Пројекту ИПА 2012 од изузетне 
важности за тржиште рада у целини, као и за смањење незапослености на територији Града 
Лознице.  Успостављање континуитета у спровођењу ових мера може обезбедити осетан 
помак у успостављању боље усклађености понуде и потражње радне снаге на локалном 
тржишту рада. Град Лозница изражава и своју добру вољу за одрживост овог Пројекта, 
што представља добру основу за даљу сарадњу са ЕУ, односно ефикасно коришћење њених 
фондова. 

ФИНАНСИРАЊЕ ЛАПЗ 2018. ГОДИНА

Износ средстава предвиђен Буџетом града Лознице за приоритете Локалног 
акционог плана запошљавања за 2018. годину у граду Лозница износи 20.100.000,00 
динара.

УЛОГЕ КЉУЧНИХ ПАРТНЕРА У РАЗВОЈУ ЗАПОШЉАВАЊА 

 Локална самоуправа: Успостављање адекватног пословног амбијента за развој 
предузетништва (поједностављење процедура, смањење локалних такси – административних 
и комуналних, и сл.); прилагођавање локалних услуга у функцији бржег запошљавања (дечја 
забавишта и обданишта, бољи транспорт, и сл.); развој тржишно оријентисаних програма 
са могућношћу запошљавања теже запошљивих лица (израда картонске украсне амбалаже, 
сувенира и сл.); интеграција политике запошљавања у све политике развоја на локалном 
нивоу (запошљавање на јавним радовима у функцији еколошког развоја, помоћ старима – 
запошљавање геронтодомаћица, и сл.); уступање простора за нове иновативне програме 
(технолошки паркови, инкубатори, тренинг центри, центри за професионалну рехабилитацију, 
и сл.) кao и други облици подршке за развој и спровођење иновативних програма.
 Послодавци: Друштвено одговорно пословање; креирање нових радних места; 
програми стицања прве радне праксе за младе; запошљавање теже запошљивих категорија лица 
(старији од 45 година старости, жене, особе са инвалидитетом, приправници, и сл.); давање 
информација о будућим потребама у погледу знања, вештина и способности, дефинисање 
стандарда занимања и квалификација; спонзорисање пројеката из области запошљавања; 
учешће у менторским програмима за будуће предузетнике; унапређење флексибилних облика 
рада уз адекватну социјалну и здравствену заштиту; подршка развоју кластера; предлагање 
мера за запошљавање теже запошљивих категорија и смањење рада „на црно”; саветодавна 
помоћ предузећима у тешкоћама; учешће на сајмовима запошљавања; различити видови 
подршке за развој иновативних програма и њихово спровођење (тренинг центри), и слично.
 Синдикати: Подршка запошљавању кроз развој синдикалне свести и конструктивну 
подршку процесима приватизације у погледу спровођења превентивних мера и усмеравање 
отпремнина на ново запошљавање; инсистирање на законитости пословања и унапређењу 
квалитета понуде послова; предлагање модела за развој образовних програма и мера активне 
политике запошљавања, и слично.
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 Организације социјалне економије и невладине организације (НВО): Као 
промотери у трећем систему могу допринети запошљавању теже запошљивих лица кроз 
облике стицања радног искуства уз обуку; развој нових услуга и креирање нових радних 
места (нпр. спортски аниматори); олакшање приступа на тржиште рада женама кроз услуге 
у домаћинству, и слично.
 Образовне институције: Имају кључну улогу у развоју конкурентности радне снаге, 
запошљивости, и у унапређењу предузетничких вештина и грађанског друштва оријентисаног 
на акције и промене.
 Привредна комора, агенције за развој малих и средњих предузећа (МСП), 
агенције за регионални развој: Развој мапе ресурса; трасирање праваца развоја и пружање 
консултантских услуга предузећима са вишковима и новим предузетницима.

       Приоритети:       

•   Приоритет 1: Пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања 
према угроженим групама” ИПА 2012

Р.бр. Назив 
активности Кратак опис Надлежан Очекивани 

резултати

Дужина 
имплемен-
тације

Ресурси

1.

“Повећање 
делотворности 
политике 
запошљавања 
према 
угроженим 
групама”

Центар за информисање 
и професионално 
саветовање пружа 
актуелне информације о 
свету рада, образовања 
и запошљавања, уз 
могућност процене 
личних професионалних 
интересовања и 
капацитета чиме се пружа 
помоћ у избору занимања 
и развоју и планирању 
каријере
Клуб за тражење посла 
пружа подршку и помоћ 
особама које траже 
посао да лакше дођу до 
запослења

НСЗ и
Град 
Лозница

-информисати 
у ЦИПС-у 600 
лица
-КТП 
обучити 100 
незапослених 
лица

До 12 
месеци

НСЗ и
Град 
Лозница 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-41-13/17-II
27.12.2017.године
Л о з н и ц а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић,с.р.
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5

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-3-4/18-II
14.2.2018.године
Л о з н и ц а

 На основу члана 2.тачка 40. и члана 34. Одлуке о Градском већу (''Сл.лист Града 
Лознице'', број 20/08) Градско веће града Лознице на 63. редовној седница одржаној дана 
14.02.2018. године, донело је

О Д Л У К У
о усвајању Измена и допуна Локалног акционог плана запошљaвања 

за 2018. годину у граду Лозница

I   Усвајају  се Измене и допуне Локалног акционог плана запошљaвања за 2018. годину 
у граду Лозници.

II  Саставни део ове одлуке чине Измене и допуне Локалног акционог плана 
запошљaвања за 2018. годину у граду Лозница.

III  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 
града Лознице“.

ГРАДОНАЧЕЛНИK
ПРЕДСЕДНИK

 ГРАДСКОГВЕЋА
          Видоје Петровић,с.р.



Број 2 17. 02. 2018.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 48

6

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛОЗНИЦА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ У ГРАДУ 
ЛОЗНИЦА

Фебруар, 2018. године

Град  Лозница, ул Карађорђева бр.2, Тел: 015/879-200,882-921,879-206 Факс: 015/882-921 
www.loznica.rs
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 Изменама и допунама Локалног акционог плана за запошљавање за 2018. годину за 
Град Лозница додаје се следеће поглавље са табелама: 

ПРЕДЛОГ АКТИВНИХ МЕРА ЗА ЛОКАЛНО ТРЖИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
теже запошљива лица су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног 
или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или 
професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због других 
објективних околности теже налазе посао. 

У 2018. години статус теже запошљивих лица која ће имати приоритет при укључивању 
у мере активне политике запошљавања имаће: млади до 30 година живота, вишкови 
запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе 
са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже 
посао дуже од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати 
и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: 
жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према 
споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба 
супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних 
дела, на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада и побољшање 
квалитета живота у складу са  НАПЗ-ом за 2018. годину.

Селекција лица са евиденције Националне службе за запошљавање - филијала Лозница 
за укључивање у мере активне политике запошљавања врши се у складу са Упутством о 
условима за укључивање незапосленог у мере активне политике запошљавања („Службени 
гласник РС”, број 97/09). 

И поред многобројних активности усмерених  ка повећању запослености и стварању 
бољег привредног амбијента, проблем незапослености је још увек један од највећих 
проблема Града. Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања подстиче 
се равноправнији положај теже запошљивих категорија лица на тржишту рада.
 Као посебни приоритети које би требало решавати у циљу побољшања постојеће 
ситуације на локалном тржишту рада, издвајају се: 

- висока стопа незапослености осетљивих група (младих, старијих, особа са 
инвалидитетом,  Рома...); 

- недовољне квалификације незапослених лица;
- низак ниво информатичке образованости; 
- велики број неписмених или лица без основне школе; 
- низак ниво активације незапослених; 
- застарела знања и вештине, радне навике – посебно незапослених лица која су добила 

отказ као технолошки вишкови; 
- послодавци нерадо запошљавају младе без искуства, старије и особе са 

инвалидитетом; 
- недовољно радних места за особе са инвалидитетом; 
- велики број послодаваца који не пријављују раднике  –  рад „на црно”. 
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Ради решавања ових проблема, а у складу са Европском стратегијом до 2020. године, 
Националном стратегијом запошљавања за период 2012–2020. године, као и Националним 
акционим планом запошљавања за 2018. годину, Локалним акционим планом запошљавања у 
2018. години у Граду утврђују се пакети активних мера које су једнаке стратешким правцима 
и приоритетима предвиђених наведеном стратегијом:

• Јавни радови,
• Стручна пракса,
• Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих
• Програм обуке на захтев послодавца

Град треба да до 19. фебруара 2018. године, преко Националне службе за запошљавање 
- филијала Лозница, поднесе министарству надлежном за послове запошљавања, захтев за 
учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 
ЛАПЗ-ом.

1.   Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити незапослена 
лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног 
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.

 Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном 
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за 
организовање јавних радова користе се за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим 
лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених 
лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају потребе за организовањем 
обуке, накнаду трошкова обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење 
одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим 
компетенцијама.

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне 
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна 
друштва, предузетници, задруге и удружења.  

У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих категорија теже 
запошљивих лица, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у 
ЛАПЗ.

2. Програм стручне праксе - у програм стручне праксе могу се укључити незапослена 
лица без обзира на године старости, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада 
утврђеним у ЛАПЗ-у; 

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад 
у струци, за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања 
приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
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Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање 
средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе реализоваће се преко техничког споразума Града и филијале 
за запошљавање Лозница.

 3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих 
- може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија 
теже запошљивих, и то: млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови 
запослених лица без квалификација и нискоквалификовани, Роми, особе са инвалидитетом, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији 
дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади 
до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве 
породичног насиља, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и 
наведене у ЛАПЗ.

Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, али је крајњи „корисник“ 
субвенције незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
у 2018. години одређује се према степену развијености јединица локалне самоуправе 
утврђеним у складу са посебним прописом Владе.

4. Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке 
ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, 
уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање филијале Лозница  
нема лица са потребним знањима и вештинама. 

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености 

послова и других елемената од значаја за трајање обуке) у складу са стандардима нивоа обука, 
или

- реализацију обуке у трајању од 160 часова, када је то прописано посебним законом 
или правилником, или

- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за 
коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације 
министарства надлежног за послове запошљавања и 

- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.
У програм обуке за познатог послодавца могу се укључити незапослена лица из свих 

категорија теже запошљивих лица, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада 
утврђеним у ЛАПЗ.

 Град ће преко Националне службе за запошљавање - филијала Лозница, поднети 
министарству надлежном за послове запошљавања, захтев за учешће у суфинансирању 
програма или мера активне политике запошљавања и то за мере јавни радови и субвенција за 
запошљавање лица из категорије теже запошљивих.

 Са циљем унапређења квалитета понуде и конкурентности радне снаге, а како би се 
изашло у сусрет потребама привреде, Град Лозница ће наставити са подршком услугама 
каријерног вођења и саветовања, концепта целоживотног учења и обука незапослених лица 
за стицање нових знања и вештина потребних на тржишту рада.
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• У складу са потребама тржишта рада, Град планира да са својим социјалним 
партнерима организује обуке за незапослена лица. Спровођењем оваквих обука,  
незапослена лица стичу додатна теоријска и практична знања и вештине у складу 
са потребама тржишта рада и послодаваца и на тај начин се постиже унапређење 
запошљивости незапослених лица. Такође, на овај начин се омогућава да се на 
адекватан и ефикасан начин пружи подршка привреди како би дошли до адекватне 
радне снаге.  

• Пројекат “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим 
групама” ИПА 2012

 Град Лозница ће из средстава предвиђених ЛАПЗ-ом за 2018. годину обезбедити 
наставак пружања услуга односно активних мера које су се реализовале кроз пројекат 
“Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама” ИПА 2012:

• Центар за информисање и професионалну оријентацију
• Клуб за тражење посла
• Самоуслужна радна станица

Град Лозница сматра да је наставак сарадње на Пројекту ИПА 2012 од изузетне 
важности за тржиште рада у целини, као и за смањење незапослености на територији Града 
Лознице.  Успостављање континуитета у спровођењу ових мера може обезбедити осетан 
помак у успостављању боље усклађености понуде и потражње радне снаге на локалном 
тржишту рада. Град Лозница изражава и своју добру вољу за одрживост овог Пројекта, 
што представља добру основу за даљу сарадњу са ЕУ, односно ефикасно коришћење њених 
фондова. 

ФИНАНСИРАЊЕ ЛАПЗ 2018. ГОДИНА

Износ средстава предвиђен Буџетом града Лознице за приоритете Локалног 
акционог плана запошљавања за 2018. годину у граду Лозница износи 20.100.000,00 
динара, а финансијски план ће бити реализован уз суфинансирање из буџета Републике 
Србије са учешћем у износу до 50%, односно до 20.000.000,00 динара.

У складу са оствареном сарадњом са Градом, Национална служба за запошљавање 
- филијала Лозница ће започети реализацију одобрених захтева за учешће у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања, након преноса средстава из буџета 
Републике Србије и буџета Града.
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 Приоритети:       

Приоритет 1: Јавни радови (могућност суфинансирања)

Р.бр. Назив 
активности Кратак опис Надлежан Очекивани 

резултати

Дужина 
импле-
ментације

Ресурси

1. Јавни радови

Програм је намењен 
за незапослена лица са 
евиденције Филијале 
Лозница у циљу 
запошљавања првенствено 
теже запошљивих 
незапослених лица и 
незапослених у стању 
социјалне потребе, 
очувања и унапређења 
радних способности 
незапослених, као и ради 
остваривања одређеног 
друштвеног интереса.

НСЗ и
Град 
Лозница

Очување и 
унапређење 
радних 
способности 
незапослених, 
као и решавање 
егзистенцијалних 
проблема 
социјално 
угрожених лица.

До 6 
месеци

НСЗ,
Град 
Лозница 
и Буџет 
Републике 
Србије

Приоритет 2: Програм Стручна пракса 

Р.бр. Назив 
активности Кратак опис Надлежан Очекивани 

резултати

Дужина 
импле-
ментације

Ресурси

2. Стручна 
пракса

Стручно оспособљавање 
незапослених лица за 
самосталан рад у струци 
и стицање услова за 
полагање стручног 
испита. Програм је 
намењен незапосленим 
лицима без радног искуства 
у струци са најмање 
средњим образовањем. 
Трајање програма утврђено 
је општим односно 
посебним законом, а 
програм се најдуже 
финансира до 12 месеци. 

НСЗ и
Град 
Лозница

Да се 
незапослена 
лица оспособе 
за обављање 
послова из 
делокруга свог 
занимања и да 
положе стручни 
испит.

До 12 
месеци Град 

Лозница 



Број 2 17. 02. 2018.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 54

Приоритет 3: Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих (могућност суфинансирања)

Р.бр. Назив 
активности Кратак опис Надлежан Очекивани

резулатати

Дужина 
импле-
ментације

Ресурси

3.

Субвенције за 
запошљавање 
незапослених 
лица из 
категорије 
теже 
запошљивих

Послодавци који 
припадају приватном 
сектору, првенствено 
мала и средња предузећа, 
могу за запошљавање  
незапослених лица 
из категорије теже 
запошљивих остварити 
субвенцију за запошљавање 
на новоотвореним радним 
местима. Субвенција се 
исплаћује послодавцу 
у једнократном износу, 
међутим, крајњи 
«корисник» субвенције је 
незапослено лице које се 
запошљава кроз ову меру.

НСЗ и
Град 
Лозница

Смањење броја 
незапослених 
лица из 
категорије теже 
запошљивих. 
Отварање нових 
радних места 
као и  решавање 
егзистенцијалних 
проблема 
социјално 
угрожених и теже 
запошљивих 
лица.

12 месеци

НСЗ,
Град 
Лозница 
и Буџет 
Републике 
Србије

Приоритет 4: Програм обуке за познатог послодавца (могућност суфинансирања)

Р.бр. Назив 
активности Кратак опис Надлежан Очекивани

резулатати

Дужина 
импле-
ментације

Ресурси

4.
Обука за 
познатог 
послодавца

Послодавци који припадају 
приватном сектору, 
првенствено мала и средња 
предузећа, могу да користе 
програм за финансирање 
обуке ради стицања знања 
и вештина потребних 
за обављање послова на 
конкретном радном месту, 
уколико на евиденцији 
незапослених Националне 
службе за запошљавање 
филијале Лозница  нема 
лица са потребним 
знањима и вештинама

НСЗ и
Град 
Лозница

Смањење броја 
незапослених 
лица из категорије 
теже запошљивих. 
Отварање нових 
радних места 
као и  решавање 
егзистенцијалних 
проблема 
социјално угро-
жених и теже 
запошљивих лица.
Стицање нових 
знања и вештина 
незапослених 
лица.

До 3 
месеци

НСЗ,
Град 
Лозница 
и Буџет 
Републике 
Србије

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-3-4/18-II
14.02.2018.године
Л о з н и ц а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Видоје Петровић,с.р.
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7
На основу члана 22., 24, 26, 32, 42, 46, 53, 61 став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” број 124/2012,14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о 
садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени 
гласник РС” број 83/2015), и члана 34. Одлуке о Градском већу („Службени лист града 
Лознице“, број 20/08), Градско веће града Лознице, дана14.02.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК
о ближем уређењу поступка јавних набавки у органима града Лознице и Градском 

правобранилаштву

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује поступак јавне набавке унутар органа града 
Лознице и Градског правобранилаштва и то: начин планирања набавки (критеријуме, правила 
и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и 
истраживања тржишта), начин планирања набавки, одговорност за планирање, циљеви 
поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања 
конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, и начин праћења извршења уговора о 
јавној набавци.
 На питања која нису посебно уређена овим правилником сходно се примењују 
одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и прописа донетих 
на основу Закона.

Члан 2.

Процедуре уведене на основу усвојених аката наручиоца и сертификованих процедура 
по домаћим, европским или међународним стандардима, примењиваће се и на спровођење 
поступка јавне набавке, уколико нису у супротности са одредбама Закона и прописа донетих 
на основу Закона.

Значење израза

Члан 3.

Јавном набавком сматра се набавка добара, услуга или радова од стране наручиоца, 
на начин и под условима прописаним правним актима којима се уређују јавне набавке и овим 
правилником.

Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који је такође 
потребан за обављање делатности града Лознице, а на коју се не примењују одредбе Закона.

Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне 
набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда 
конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној 
набавци; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке.

План јавних набавки је годишњи план јавних набавки наручиоца.
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Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или 
извођење радова.

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми 
између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет има набавку 
добара, пружање услуга или извођење радова.

Уговор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључује након спроведеног 
отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и након спроведеног 
квалификационог поступка, преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење 
понуда, преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурентног 
дијалога, конкурса за нацрте и поступка јавне набавке мале вредности, ако су за то испуњени 
Законом прописани услови. Поступак јавне набавке спроводи се у складу с начелима 
Закона.

Наручиоци, у смислу овог правилника, су директни корисник буџета града Лознице, 
и то:

- Скупштина града;
-  Градоначелник и Градско веће;
-  Заштитник грађана;
-  Градско правобранилаштво и
-  Градска управа.

Одговорно лице наручиоца  је предлагач јавне набавке.
Службеник за ЈН је лице у чијем опису посла су послови јавних набавки. 
Предлагач набавке је председник Скупштине града, градоначелник,начелник градске 

управе, Градски правобранилац, заштитник грађана за чије се потребе спроводи јавна 
набавка.

Комисија је комисија за јавну набавку.

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке

Члан 4.

Службеници на пословима у Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију 
– Група за јавне набавке, у чијем опису посла су послови јавних набавки, (у даљем тексту: 
службеник за ЈН) спроводи поступке јавних набавки за наручиоце, координира радом комисије 
за јавне набавке (даље: комисија), пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем 
поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношења 
одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: начелник Одељења за 
финансије и локалну пореску администрацију, Координатор групе за јавне набавке, службеник 
за ЈН и Комисија, ако овим правилником није друкчије прописано.

За предузимање радњи у поступку на начин и у роковима прописаним Законом 
одговоран је начелник Одељења за финансије и локалну пореску администрацију, Координатор 
групе за јавне набавке, службеник за ЈН и Комисија. У свакој радњи се води рачуна о Законом 
прописаним роковима.

Акте у поступку јавне набавке израђује службеник за ЈН, а Комисија сачињава 
конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда.
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Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу 
пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената 
критеријума у конкурсној документацији, утврђује Комисија, узимајући у обзир врсту, 
техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.

Модел уговора сачињава Комисија, а уколико модел уговора који Комисија припрема 
као саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, Комисија може 
захтевати стручну помоћ других служби или трећих лица.

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи 
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши службеник за ЈН. Службеник за 
ЈН извештаје доставља након потписивања од стране одговорног лица.

Заштита података

Члан 5.

Службеник за ЈН, чланови и заменици чланова Комисије, као и друга лица која дођу 
до података:

- чувају као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 
у складу са законом, понуђач означио у понуди,

- дужни су да одбију давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди,

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената и рангирање понуда.

Одређивање поверљивости

Члан 6.

Предлагач набавке, службеник за ЈН или друга лица задужена за заштиту поверљивости 
података код наручиоца Комисији достављају писано обавештење које од података, који 
се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у конкурсној 
документацији определити као поверљиве и за које захтевати заштиту поверљивости 
података.

Службеник за ЈН, за сваку конкретну набавку приликом достављања решења 
о именовању Комисије, члановима Комисије доставља и информацију о поверљивим 
подацима.

Комисија:
- опредељује да ли ће се преузимање конкурсне документације условити потписивањем 

изјаве или споразума о чувању поверљивих података,
- обезбеђује чување поверљивих података из понуде.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, 

без обзира на степен те поверљивости.
Лице које дође до сазнања да је понуђач, односно подносилац пријаве покушао да 

сазна поверљиве информације дужно је да о томе обавести службеника за ЈН и Комисију.
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Комуникација у пословима јавних набавки

Члан 7.

Извршиоци на пословима јавних набавки међусобно, са заинтересованим лицима, 
понуђачима и добављачима у вези са обављањем послова јавних набавки комуницирају 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем 
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако према околностима конкретног случаја није целисходно остварити комуникацију 
на начин одређен у ставу 1. овог члана, службеник за ЈН, односно друга лица дужна су да 
сачине записник, белешку или на други начин евидентирају предузете радње.

Учесници у комуникацији су дужни да обезбеде чување поверљивих и података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да обезбеде 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима 
којима се уређује област документарне грађе и архива.

Члан 8.

Лица која су у складу са актом о систематизацији и организацији послова задужена 
за пријем писмена су дужна да приликом пријема понуде, измене, допуне или опозива 
понуде, Захтева за заштиту права или било којег другог писмена насловљено на Групу за 
јавне набавке градске управе, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, на 
коверти, односно кутији у којој се писмено налази обележи време пријема и да у деловодној 
документацији евидентира број и датум писмена према редоследу приспећа.

Наведена писмена достављају се Одељењу за финансије и локалну пореску 
администрацију – Група за јавне набавке.

Уколико лице из става 1. овог члана утврди неправилности приликом пријема писмена 
(нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је отворена или оштећена 
коверта и сл.), дужан је да о томе сачини белешку и достави је службенику за ЈН, односно 
Комисији за јавну набавку.

Примљене понуде чува службеник за ЈН у затвореним ковертама до отварања понуда 
када их предаје Комисији за јавну набавку.

Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем имејл налога (корисничке 
адресе) или на други погодан начин.

Члан 9.

Акта у поступку јавне набавке потписује одговорно лице наручиоца а парафира 
службеник за ЈН, изузев аката које потписује Комисија за јавну набавку.

Члан 10.

Обавеза сваког извршиоца учесника у поступку набавке је да прикупља и на прописани 
начин одлаже документацију која претходи радњама у поступку, да о предузетим радњама 
оставља писани траг (забелешка, записник и др.).
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II ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ

Овлашћења у планирању набавки и одговорност за планирање

Члан 11.

Поступак планирања набавки спроводи тим за планирање набавки. 
Тим за планирање набавки чине лица која обављају послове јавних набавки, послове 

припреме, планирања и израде буџета/финансијских планова и то: 
 - начелник Градске управе, начелник Одељења за финансије и локалну пореску 
администрацију, шеф Службе буџета, Координатор групе за јавне набавке и службеници у 
Групи за ЈН.

Радом Тима за планирање набавки руководи координатор.
Сва лица која учествују у процесу планирања набавки или дају податке на основу 

којих се опредељује предмет набавке одговорна су за сваку радњу приликом планирања 
(нпр. одговорност лица које припрема техничке спецификације, лица које  одређује количине 
предмета набавке и сл.).

Поступак и рокови израде и доношења плана набавки

Члан 12.

Поступак планирања, припреме, израде и доношења годишњег плана набавки се 
спроводи истовремено са израдом и доношењем буџета града Лознице,односно финансијских 
планова органа Града и коригује се у складу са евентуалним ребалансом буџета и изменама 
предложеног финансијског плана.

Активности у вези израде и доношења плана набавки се планирају тако да прате 
припрему и доношење буџета/финансијских планова.

Инструкције за планирање

Члан 13.

Инструкције за планирање садрже све податке који су носиоцу планирања неопходни 
да би сачинио јединствени план набавки наручиоца и извештај о извршењу плана.

Инструкције за планирање садрже методологију за утврђивање и исказивање потреба 
за предметима набавки, као и критеријуме и мерила који су од значаја за одређивање редоследа 
приоритета набавки, оцену оправданости исказаних потреба и процену вредности набавке.

Инструкцијама се одређују полазни елементи за планирање потреба који се базирају 
на: подацима о извршеним набавкама, стању залиха и очекиваним променама у вршењу 
појединих пословних активности у складу са развојним циљевима, као и релевантни подаци 
у вези са пројекцијом макроекономских и других релевантних тржишних кретања у планској 
години.
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Критеријуми за планирање набавки

Члан 14.

Наручилац приликом планирања јавне набавке узима у обзир критеријуме из члана 4. 
Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца 
(„Службени гласник РС”, број 83/2015), као и следеће критеријуме:

- да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним 
циљевима који су дефинисани у релевантним документима (прописи, стандарди, годишњи 
програми пословања, усвојене стратегије и акциони планови...)

- да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају 
стварним потребама наручиоца;

- да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а 
имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (цена и 
остали услови набавке); 

- да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и 
каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;

- да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности 
и недостаци тих решења у односу на постојеће;

- стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом 
добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);

- прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и 
закљученим уговорима;

- праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу 
на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме 
и сл;

- трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови 
употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);

- ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као и трошкови 
алтернативних решења,

- обезбеђивање да предмет набавке не загађује, односно да минимално утиче на 
животну средину, односно да обезбеђује адекватно смањење потрошње енергије - енергетску 
ефикасност.

Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних 
потреба за сваку појединачну набавку

Члан 15.

Предлагачи јавне набавке податке о потребним предметима набавке достављају у 
писаном облику Тиму за планирање набавки који је дужан да определи начин, место и рокове 
за доставу ових података од стране предлагача јавних набавки.

Потребе за сваки поједини предмет се исказују по врсти, количини, квалитету, 
периодима реализације набавке и другим елементима од значаја за планирање набавке и са 
образложењем разлога и оправданости појединачне набавке.

Предлагач јавне набавке врши претходну проверу - проверу да ли по свом циљу 
предметна набавка представља стварну потребу. Након извршене претходне провере, 
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Предлагач јавне набавке потврђује потребу за одређеном набавком као стварну потребу, на 
тај начин што податке о потребама потписује и прослеђује га Тиму за планирање набавки.

Провера исказаних потреба обухвата оцену сврсисходности набавке, да ли је предмет 
набавке потребан наручиоцу за обављање делатности, оцену да ли опредељене количине 
представљају реалне потребе наручиоца, оцену усклађености са плановима развоја, оцену да 
ли су правилно утврђени приоритети.

Тим за планирање набавки је дужан да исказане потребе упореди са реалним потребама 
за обављање и унапређење делатности наручиоца, као и са врстом, количином и квалитетом 
предмета набављених у претходном планском периоду.

Стварне потребе за сваку појединачну набавку утврђује тим за планирање набавки на 
основу достављених података и ако оцени да је целисходно у консултацији са предлагачем 
набавке.

Тим за планирање обавештава предлагача набавке о свим уоченим неслагањима 
потреба са критеријумима за планирање набавки.

У складу са обавештењем из става 7. овог члана предлагач набавке врши неопходне 
исправке и утврђује стварну потребу за сваку појединачну набавку, о чему обавештава Тим 
за планирање.

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију у свакој фази планирања 
може да захтева корекције, а у циљу усклађивања са предлогом буџета за наредну годину.

Правила и начин обликовања предмета набавке

Члан 16.

Предмет набавке се опредељује у зависности од врсте, намене и својства и обликује 
у складу са: начелима Закона, одредбама Закона које уређују предмет набавке и процењену 
вредност предмета набавке и општим речником набавке, односно припадношћу истој 
категорији у оквиру Прилога 1 Закона, а према истоврсности (иста намена, својства и врста) 
предмета.

Предмет набавке се опредељује тако да се уситњавањем предмета набавке не избегне 
примена појединих одредби Закона и не избегне поступак јавне набавке прописан Законом.

У поступку планирања Тим за планирање набавки, у сарадњи са Предлагачем набавке 
опредељује посебне истоврсне целине (партије) предмета набавке. 

Техничке спецификације се утврђују тако да не дискриминишу понуђаче, односно да 
не фаворизују тачно одређеног понуђача.

Тим за планирање набавки, у сарадњи са Предлагачем набавке, коначно одређује 
предмет набавке као саставни део плана набавке.

Комисија може извршити измене техничких спецификација, уз претходно прибављену 
сагласност предлагача набавке.

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке

Члан 17.

Тим за планирање набавки у сарадњи са предлагачима испитује и истражује тржиште 
предмета набавке и прикупља податке потребне за планирање.

Испитивање и истраживање тржишта се врши за сваки предмет набавке.
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Испитивање и истраживање тржишта обухвата прикупљање података на терену 
(непосредно, телефоном, анализом вредности уговора за претходне године, путем публикација, 
доступних база података и огласа потенцијалних понуђача, у сарадњи са одговарајућим 
стручним службама), претходна искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће 
информације и базе података о добављачима и уговорима); испитивање искустава других 
наручилаца; истраживање путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки и 
сл.) и на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.

Испитивање и истраживање тржишта прикупљају се подаци о:
- степену развијености и законитостима тржишта,
- потенцијалним понуђачима (ко су, колико их је, са којим потенцијалом располажу, 

шта нуде и под којим условима, конкурентност потенцијалних понуђача и сл.),
- ценама и њиховом кретању на тржишту,
- доступности предмета набавке, квалитету, обиму и периоду гаранције, условима 

сервисирања,
- да ли на тржишту постоје предмети сличних карактеристика који би задовољили 

потребе наручиоца,
- условима под којима потенцијални понуђачи конкретан предмет нуде на тржишту, а 

пре свега о цени, квалитету, важењу гаранције, одржавању и роковима испоруке,
- да ли се потреба за датим предметом може задовољити на други начин (набавком 

другог предмета и сл.).
Испитивање и истраживање тржишта обухвата и анализу исплативости одржавања 

постојеће опреме, поправке или ремонта исте у односу на куповину нове и трошкове које би 
имао у вези са њом и утврђивање трошкова животног циклуса предмета набавке, узимајући 
у обзир трошкове набавке, трошкове употребе и одржавања, као и трошкове одлагања након 
употребе, да ли постоје ризици и трошкови за наручиоца ако не би спровео неку набавку.

Испитивање и истраживање тржишта обухвата и анализу оправданости спровођења 
централизоване јавне набавке.

Подаци добијени испитивањем и истраживањем тржишта морају бити валидни у 
време покретања поступка.

Коришћење резултата истраживања и анализе тржишта

Члан 18.

На основу резултата истраживања и анализе тржишта тим за планирање у сарадњи са 
предлагачем набавке:

- цени тренутне околности под којима може очекивати да се реализује набавка 
конкретног предмета набавке,

- планира количина, својства, техничке спецификације предмета набавке,
- опредељује процењена вредност предмета набавке и врста поступка,
- опредељује начин преговарања ако је саставни део поступка,
-опредељује садржина конкурсне документације, да ли ће се израда конкурсне 

документације поверити трећем лицу и да ли је и ова услуга предмет јавне набавке,
- опредељују додатни услови за учешће у поступку јавне набавке,
- опредељује време потребно за реализацију набавке, најповољнија динамика 

реализације, приоритетне набавке и др.
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Правила и начин одређивања процењене вредности набавке

Члан 19.

Процењена вредност набавке се утврђује након спроведеног испитивања и истражива-
ња тржишта предмета јавне набавке, на начин прописан Законом.

Тим за планирање набавки коначно одређује процењену вредност предмета набавке, 
а на основу података добијених од предлагача набавке и у току испитивања и истраживања 
тржишта, а у складу са расположивим средствима.

Тим за планирање набавки, након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује 
укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог наручиоца, 
одређује врсту поступка за сваки предмет набавке у складу са Законом, динамику спровођења 
поступка и начин реализације набавке и период плаћања.

Испитивање оправданости резервисане јавне набавке

Члан 20.

Тим за планирање набавки је обавезан да у сарадњи са предлагачима набавке испита 
да ли је уговор о јавној набавци могуће доделити у поступку јавне набавке у којем могу 
учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом 
(резервисане јавне набавке) и да, ако има основа, предложи/планира да се спроведе поступак 
резервисане јавне набавке.

Испитивање оправданости спровођења
централизоване јавне набавке

Члан 21.

Тим за планирање набавки, на основу резултата испитивања и истраживања тржишта 
и важећих прописа који уређују централизоване јавне набавке цени да ли је обавезно, 
оправдано и могуће набавку реализовати преко тела за централизоване набавке или заједно 
са другим наручиоцима и предлаже/планира да ли ће се спроводити централизоване јавне 
набавке и даје образложење оправданости њиховог спровођења.

Радње у вези са провером врсте поступка и
примене одговарајућег поступка

Члан 22.

Тим за планирање набавки у сарадњи са предлагачима набавке опредељује врсту 
поступка јавне набавке у ком ће се доделити уговор.

Врста поступка се опредељује према томе да ли сва заинтересована лица могу поднети 
понуду, да ли се поступак окончава закључењем оквирног споразума или доделом уговора, да ли 
је предмет јавне набавке могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена 
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у ком ће бити потребан, да ли је предмет набавке нарочито сложен, да ли је предмет набавке 
дизајн у областима урбанистичког планирања, архитектуре, грађевинарства, инжењерства и 
информатике, колика је укупна процењена вредност предмета набавке на годишњем нивоу, 
да ли се у поступку примењују електронска средства и информациони систем.

Врста поступка је условљена исказаним потребама за предметом набавке и стањем на 
тржишту.

Избор врсте поступка се врши, имајући у виду:
- циљеве набавки;
- исказане потребе за добрима, услугама или радовима;
- резултате испитивања и истраживања тржишта посебно у погледу стања конкуренције 

на тржишту и доступности добара, услуга и радова;
- процењену вредност појединачне набавке;
- сложеност предмета набавке.

Одређивање динамике покретања поступка набавке

Члан 23.

Тим за планирање набавки одређује оквирни рок:
- за покретања поступка,
- за закључење уговора и
- за извршење уговора.
На основу података предлагача набавке о периоду реализације набавке Тим за 

планирање набавки одређује/планира динамику покретања и окончања поступка. 
Динамика покретања поступка и закључења уговора се одређује у складу са роковима 

које Закон прописује за спровођење појединих радњи у поступку јавне набавке и у складу са 
роковима за спровођење поступка по захтеву за заштиту права.

Динамика извршења уговора се опредељује у складу са предметом набавке, са унапред 
опредељеним потребама предлагача набавке и у складу са објективним окoлностима које 
условљавају време извршења уговора.

Тим за планирање набавки прати динамику реализације плана набавки.

Израда Предлога плана јавних набавки

Члан 24.

Израда Предлога плана јавних набавки је обавеза Тима за планирање набавки.
Предлог плана јавних набавки се израђује у прописаној форми, у складу са 

апликативним софтвером за израду плана набавки објављеним на интернет страници Управе 
за јавне набавке.

Координатор и чланови Тима за планирање набавки су одговорни:
- за израду Предлога плана јавних набавки,
- за садржину Плана јавних набавки, за дато образложење разлога и оправданости 

сваке појединачне набавке и начин на који је утврђена процењена вредност јавне набавке,
- за проверу усаглашености Плана јавних набавки са буџетом града Лознице и 

финансијским плановима органа града Лознице и
-за доставу Предлога плана јавних набавки органу надлежном за доношење плана.
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Доношење плана набавки и достава Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији

Члан 25.

Градско веће града Лознице, доноси План јавних набавки након усвајања буџета града 
Лознице.

Службеник за ЈН План јавних набавки доставља предлагачима набавки.
Службеник за ЈН План јавних набавки, објављује електронским путем, на Порталу 

јавних набавки, у року од 10 дана од дана његовог доношења.

Измена плана јавних набавки

Члан 26.

Образложен предлог за измену Плана јавних набавки се доставља Градској управи 
Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију.

Предлог за измену Плана јавних набавки могу дати предлагачи набавке, чланови Тима 
за планирање набавки и друга заинтересована лица. Обавеза предлагача је да образложи 
разлоге за измену плана.

Тим за планирање набавки цени основаност предлога за измену и предлог измене 
плана јавних набавки доставља градоначелнику на усвајање.

Обавеза Тима за планирање набавки је да обезбеди да све измене буду видљиве у 
односу на основни План и да све измене буду образложене.

Измене и допуне плана јавних набавки доноси Градско веће.
Службеник за ЈН Измене и допуне плана јавних набавки доставља предлагачу 

набавке.
Службеник за ЈН Измене и допуне плана јавних набавки, објављује електронским 

путем, на Порталу јавних набавки, у року од 10 дана од дана његовог доношења.

Извршење плана набавки

Члан 27.

Предлагач набавке Групи за јавне набавке доставља податке које прати и евидентира 
о извршењу Плана јавних набавки и то:

- податке о реализацији плана за поједине врсте поступка и поједине предмете 
набавке,

- податке о измени првобитно планиране набавке,
- разлог и оправданост измене првобитно планиране набавке,
- податке о закљученом/им уговору/има по основу планиране набавке,
- податке о добављачима,
- анализу и препоруке за унапређење система планирања,
- друге податке и напомене које су од значаја за процес извршења плана.
Група за јавне набавке, у склопу инструкција за планирање, даје упутство предлагачу 

набавке о начину и роковима за праћење и достављање података о извршењу плана набавки, 
за одређене предмете набавки.
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III ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Циљеви спровођења поступка јавне набавке

Члан 28.

Циљеви спровођења поступка јавне набавке су:
- целисходна и оправдана јавна набавка (прибављање добара, услуга или радова 

одговарајућег квалитета и потребних количина ради задовољења стварних и реално 
процењених потреба, на ефикасан, економичан и ефективан начин); - економично и ефикасно 
трошење јавних средстава (прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета 
по најповољнијој цени - тзв. “вредност за новац”),

- транспарентно трошење јавних средстава;
- ефикасност (успешност) - степен до ког су постигнути постављени циљеви, као 

однос између планираних и остварених ефеката одређене јавне набавке;
- обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне 

набавке,
- заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности,
- благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке (обезбеђивање 

несметаног одвијања процеса рада, благовремено и адекватно задовољавање потреба).

IV СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКАЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услови за покретање поступка
Захтев за покретање поступка јавне набавке

Члан 29.

Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси предлагач набавке.
Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је јавна набавка предвиђена Планом 

набавки наручиоца за текућу годину.
Захтев из става 1. овог члана подноси се Одељењу за финансије и локалну пореску 

администрацију-Група за јавне набавке.
Предлагач набавке дужан је да одреди предмет јавне набавке, техничке спецификације, 

пројектну документацију, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, техничке прописе и стандарде 
који се примењују, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и слично, одржавање, гарантни рок, тако да не користи дискриминаторске услове и 
техничке спецификације.

Комисија може извршити измене техничких спецификација, уз претходно прибављену 
сагласност предлагача набавке.

Члан 30.

По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке, Група за јавне набавке дужна 
је да провери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка 
предвиђена Планом набавки наручиоца за текућу годину.
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Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне елементе, 
исти се без одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку и допуну, која мора бити учињена 
у најкраћем могућем року.

Податке да су за набавку предвиђена средства, уз обавезу прецизирања класификације 
средстава у оквиру контног плана за буџетски систем, Групи за јавне набавке, у року који 
је Планом јавних набавки опредељен као оквирни датум за покретање поступка набавке, 
доставља Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.

Захтев за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка и за 
добијање сагласности за конкурентни дијалог Управи за јавне набавке упућује службеник за 
ЈН.

Одлука о покретању поступка

Члан 31.

На основу уредног захтева за покретање поступка јавне набавке, службеник за ЈН 
у најкраћем року сачињава предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог 
решења о образовању Комисије за јавну набавку који садрже све потребне елементе прописане 
Законом.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на израду предлога одлуке о спровођењу 
централизоване јавне набавке.

Покретање поступка јавне набавке се евидентира и одлука о покретању поступка се 
заводи под редним бројем који се додељује у складу са прописима који уређују канцеларијско 
пословање.

Број под којим је евидентирана/- заведена одлука о покретању поступка је број под 
којим се води конкретан поступак јавне набавке и под којим се заводе сви документи у том 
поступку.

Решење о образовању Комисије за јавну набавку

Члан 32.

Службеник за ЈН, у складу са писмено достављеним списком чланова Комисије за 
јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) и њихових заменика, израђује предлог решења 
о образовању Комисије који парафира и доставља одговорном лицу наручиоца. Решење о 
образовању Комисије се евидентира и заводи под редним бројем који је у складу са прописима 
који уређују канцеларијско пословање додељен одлуци о покретању поступка.

Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву којом потврђују да у предметној 
јавној набавци нису у сукобу интереса.

Комисија одговара за законитост спровођења поступка јавне набавке.
Комисија је дужна:
1) да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне 

конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем 
понуда или пријава;

2) да отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;
3) да води преговарачки поступак;
4) да сачини писмени извештај о стручној оцени понуда;
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5) да припреми предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу 
оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, као и предлог одлуке 
о признавању квалификације;

6) да предузме радње из надлежности наручиоца у поступку испитивања захтева за 
заштиту права;

7) да предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета 
набавке.

Пружање стручне помоћи Комисији, односно лицу које спроводи поступак јавне 
набавке

Члан 33.

Све службе у оквиру органа Града дужне су да у оквиру своје надлежности пруже 
стручну помоћ Комисији.

У случају потребе за стручном помоћи, Комисија се писаним путем обраћа надлежној 
служби.

Служба од које је затражена стручна помоћ Комисије, дужна је да писаним путем 
одговори на захтев Комисије, у року који одређује Комисија, а у складу са прописаним 
роковима за поступање.

Ако Служба од које је затражена помоћ не одговори Комисији или не одговори у року, 
Комисија обавештава начелника управе у оквиру које се служба налази, који ће предузети све 
потребне мере предвиђене позитивним прописима за непоштовање радних обавеза.

Оглашавање јавне набавке

Члан 34.

Текст огласа о јавној набавци припрема и израђује Комисија и доставља га службеник 
за ЈН ради објављивања. 

Службеник за ЈН објављује оглас о јавној набавци на Порталу јавних набавки, на 
интернет страници града Лознице и Порталу службених гласила Републике Србије када је то 
Законом предвиђено.

Израда конкурсне документације

Члан 35.

Комисија припрема конкурсну документацију, на начин утврђен Законом и 
подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте 
могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.

Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским 
актом којим су уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки.
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Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о покретању 
поступка и решењем којим је образована, спроведе све радње потребне за реализацију јавне 
набавке.

Одређивање критеријума за доделу уговора

Члан 36.

Комисија одређује критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и 
методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, а у складу са предметом 
набавке, процењеном вредности, тржишним условима и сл.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке

Члан 37.

Комисија одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
резултатима истраживања и анализе тржишта.

Финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет и други додатни услови се 
опредељују у складу са потребама наручиоца и у складу са својствима предмета набавке.

Објављивање позива за подношење понуда и
конкурсне документације

Члан 38.

Службеник за ЈН објављује огласе о јавној набавци и конкурсну документацију на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници града Лознице.

Измене и допуне конкурсне документације,
додатне информације или појашњења

Члан 39.

Комисија поступа по захтевима за измену конкурсне документације и цени постојање 
разлога за измену, даје додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
и сачињава одговор заинтересованом лицу, у писаном облику, који се објављује и на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници града Лознице.

Службеник за ЈН на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објављује 
измене и допуне конкурсне документације, обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда и одговоре комисије за јавне набавке дате заинтересованим лицима.
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Отварање понуда

Члан 40.

Понуде отвара Комисија. На поступак отварања понуда примењују се прописи којима 
се уређују јавне набавке.

Отварање понуда се спроводи на месту и у време који су наведени у позиву за 
подношење понуда, као и у конкурсној документацији.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно 

ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује 
заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује 
тајност података. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача.

Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa 
приликoм oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o 
oтвaрaњу пoнудa.

Приликом отварања понуда Комисија сачињава записник, који садржи податке 
предвиђене Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници понуђача, 
који преузимају примерак записника.

Отварању понуда присуствују сви чланови Комисије или њихови заменици.
Записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 

понуда доставља службеник за ЈН.

Извештај о стручној оцени понуда

Члан 41.

Комисија је дужна да, након отварања понуда, приступи стручној оцени понуда у 
складу са Законом о јавним набавкама, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини 
писани извештај о стручној оцени понуда.

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:
1) предмет јавне набавке;
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију;
3) основне податке о понуђачима;
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин 

на који је утврђена та цена; 
6) начин примене методологије доделе пондера;
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.
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Додела уговора

Члан 42.

Комисија припрема Предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу 
оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, предлог одлуке о 
признавању квалификације, предлог одлуке о одбијању понуде, предлог одлуке о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона, у складу са Извештајем о стручној оцени 
понуда.
 Предлог одлуке из става 1. овог члана увек садржи образложење.

Предлог одлуке из става 1. овог члана, са парафом председника Комисије, Комисија 
доставља градоначелнику, или лицу које градоначелник овласти као надлежном.

Ако службеник за ЈН није члан Комисије, парафиран предлог одлуке из става 1. овог 
члана комисија доставља службенику за ЈН које га парафира и доставља одговорном лицу 
Наручиоца.

Службеник за ЈН потписану одлуку из става 1. овог члана објављује на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Града у року од три дана од дана доношења.

Одлука се заводи под бројем поступка у ком је донета са датумом доношења.

Обустава поступка

Члан 43.

Комисија припрема текст обавештења о обустави поступка јавне набавке и текст 
обавештења са парафом председника комисије, доставља службенику за ЈН ради објављивања 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Увид у документацију

Члан 44.

Увид у документацију и копирање документације понуђачима обезбеђује службеник 
за ЈН.

Увид у документацију се обавља у просторијама Одељења за финансије и локалну 
пореску администрацију-Група за јавне набавке, у присуству службеника за ЈН.

Извештавање понуђача

Члан 45.

Састанак са понуђачем, у складу са чланом 111. Закона, заказује председник 
Комисије.

Службеник за ЈН контролише да ли је у поступцима чија је процењена вредност 
већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000 динара за радове, организовано 
извештавање понуђача и указује Комисији на ову обавезу.

Записник о извештавању понуђача и разговору са понуђачима води службеник за ЈН.
Председник Комисије обезбеђује заштиту података током извештавања понуђача.
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Закључивање уговора о јавној набавци

Члан 46.

Предлог уговора који је додељен у поступку јавне набавке службеник за ЈН прегледа 
и парафира и доставља одговорном лицу на потпис.

Након поступка из става 1. овог члана, парафиран уговор, у броју примерака који је 
уговорен, доставља се одговорном лицу наручиоца на потпис.

Потписан уговор службеник за ЈН доставља понуђачу на потпис.
Закључен уговор службеник за ЈН доставља предлагачу/кориснику јавне набавке и 

Одељењу за финасије и локалну пореску администрацију.
Примерак закљученог уговора је саставни део документације о спроведеном поступку 

јавне набавке и архивира се заједно са овом документацијом.

V ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Претходно испитивање захтева за заштиту права

Члан 47.

Службеник за ЈН цени да ли је захтев за заштиту права (даље: захтев) уредан, 
благовремен, дозвољен и поднет од лица које има активну легитимацију и обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки.

Ако је поднети захтев неуредан (не садржи све податке из члана 151. став 1. Закона), 
неблаговремен или поднет од лица које нема активну легитимацију, службеник за ЈН 
сачињава предлог закључка којим се одбацује захтев, и парафиран доставља градоначелнику 
на потпис.

Поступање после претходног испитивања захтева
за заштиту права

Члан 48.

Службеник за ЈН захтев који је благовремен, дозвољен и поднет од активно 
легитимисаног лица доставља Комисији која цени основаност захтева.

Предлог решења (са образложењем) којим усваја захтев припрема Комисија у сарадњи 
са службеником за ЈН.

Предлог решења из става 1. овог члана, са парафом председника Комисије и службеника 
за ЈН, комисија доставља градоначелнику, или другом овлашћеном лицу на потпис.

Службеник за ЈН потписано решење доставља подносиоцу захтева, понуђачима и 
Републичкој комисији. О послатој одлуци службеник за ЈН прибавља потврду пријема.
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Ако не усваја захтев комисија припрема одговор на захтев који се са комплетном 
документацијом из поступка јавне набавке упућује Републичкој комисији ради одлучивања 
о захтеву.

Службеник за ЈН одговор на захтев са комплетном документацијом из поступка јавне 
набавке прослеђује Републичкој комисији и обавештава подносиоца захтева.

Предлог закључка о обустави поступка заштите права сачињава службеник за ЈН и 
парафиран доставља градоначелнику, или другом овлашћеном лицу  на потпис.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Начин обезбеђивања конкуренције

Члан 49.

У поступку набавке омогућава се што је могуће већа конкуренција и то је обавеза 
лица овлашћених за спровођење радњи у поступку и то пре свега у фази планирања, при 
обликовању предмета набавке, одређивању услова за учешће у поступку, одређивању 
техничких спецификација, одређивању критеријума за доделу уговора.

Конкуренција се обезбеђује:
- тако што не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 

набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,
- тако што се одређују услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 

критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег броја понуђача и 
подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима.

Службеник за ЈН обезбеђује оправдану употребу преговарачког поступка. У 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се упућује, 
увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која обављају делатност која је предмет 
јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је 
могуће и на адресе већег броја лица.

Дужност пријављивања повреде конкуренције

Члан 50.

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
организацију надлежну за заштиту конкуренције обавештава одговорно лице наручиоца, а 
на предлог лица које је дошло до сазнања о постојању основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди.

Лице које је дошло до сазнања о постојању основане сумње у истинитост изјаве 
о независној понуди о томе одмах обавештава одговорно лице наручиоца и доставља све 
расположиве информације и доказе.

Свако заинтересовано лице, односно лице запослено или на други начин радно 
ангажовано код заинтересованог лица дужно је да обавести организацију надлежну за 
заштиту конкуренције, уколико има било који податак о повреди конкуренције у поступку 
јавне набавке.
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VII ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Евиденција о јавним набавкама

Члан 51.

Група за јавне набавке:

- евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења 
јавне набавке,

- води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију 
добављача.

Евидентирају се подаци о:

- предмету јавне набавке;
- поступцима јавне набавке
- спроведеним поступцима набавке на које није примењивао одредбе Закона;
- спроведеним преговарачким поступцима без објављивања позива за подношење 

понуда;
- трошковима припремања понуда у поступцима јавне набавке;
- спроведеним електронским набавкама;
- централизованим јавним набавкама;
- резервисаним набавкама;
- закљученим уговорима о јавној набавци;
- закљученим оквирним споразумима;
- јединичним ценама добара, услуга и најзаступљенијих радова;
- критеријуму за доделу уговора;
- броју поднетих понуда у поступцима јавних набавки;
- понуђачима у поступцима јавних набавки;
- измењеним уговорима о јавној набавци;
- обустављеним поступцима јавне набавке;
- поступцима у којима је поднет захтев за заштиту права и поништеним поступцима;
- извршењу уговора о јавној набавци;
- добављачима, у писаној и/или електронској форми;
- квалитету набављеног предмета набавке;
- негативним референцама;
- као и други подаци и информације који су од значаја за спроведене поступке и 

закључене уговоре о јавним набавкама.

Евиденције се воде у писаној и/или електронској форми.

Чување документације

Члан 52.

Група за јавне набавке сву документацију везану за јавне набавке чува у складу са 
прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека 
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уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од 
доношења одлуке о обустави поступка.

Извештаји о јавним набавкама

Члан 53.

Извештај о јавним набавкама потписује одговорно лице Наручиоца. 
За благовремену доставу тромесечних извештаја Управи за јавне набавке одговорна је 

Група за јавне набавке.
На захтев Управе за јавне набавке, извештај са додатним подацима, о сваком 

појединачном уговору о јавној набавци или поступку јавне набавке сачињава, у сарадњи 
са одељењем/службеницима који подацима располажу, и доставља Управи за јавне набавке 
службеник за ЈН.

Набавке на које се Закон не примењује

Члан 54.

Приликом спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не 
примењује сходно се примењују одредбе овог Правилника које се односе на спровођење 
поступака јавних набавки уз неопходна одступања и прилагођавања потребама наручиоца, а 
у циљу поступања у складу са основним начелима Закона о јавним набавкама.

VIII ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Праћење извршења уговора о јавној набавци

Члан 55.

Надлежни за извршење и праћење извршења уговора су предлагач јавне набавке, 
службеници запослени у Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију,или 
друга лица  у зависности од врсте поступка, предмет набавке и др.

Комуникација у току извршења уговора

Члан 56.

Комуникација између уговорних страна одвија се искључиво писаним путем, односно 
путем поште, електронске поште или факсом.
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Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, 
пружених услуга или изведених радова

Члан 57.

Службеник кога овласти одговорно лице врши квантитативни и квалитативни пријем 
предмета уговора и проверава:

- да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара 
уговореном,

- да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених 
радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким 
спецификацијама и понудом.

О поступању добављача супротно уговореном (неизвршавању обавеза на уговорени 
начин), службеник из става 1. овог члана обавештава Групу за јавне набавке, којој доставља 
доказе за евентуалну доделу негативне референце.

О пријему предмета набавке сачињава се записник у који се уносе и подаци о томе да 
ли је добављач уговорену обавезу испунио на уговорени начин у погледу количине, квалитета, 
рокова испуњења обавезе.

Записник потписују извршилац из става 1. овог члана и овлашћени представник 
добављача, сачињава се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака 
уговорна страна.

Надзор над извођењем радова врши се у складу са прописима који уређују област 
предмета набавке.

Ако је за пријем и проверу појединог предмета набавке прописана одређена процедура, 
квалитативни и квантитативни пријем ће се вршити у складу са тим процедурама.

Правила поступања у случају рекламација у вези са
извршењем уговора

Члан 58.

Ако добављач/извршилац не извршава уговорену обавезу на уговорени начин лице 
задужено за праћење извршења уговора упућује писану рекламацију добављачу, указује на 
уочене пропусте, односно у чему испорука није у складу са уговором и предузима друге 
мере у циљу уредног извршења уговора и о томе писаним путем обавештава Групу за јавне 
набавке као и одељење надлежно за реализацију средстава финансијског обезбеђења и/или 
раскид уговора.

У случају рекламација поступа се у складу са уговором и прописима којима се уређују 
облигациони односи и област предмета набавке.

Члан 59.

Предлагач набавке и лице задужено за праћење извршења уговора податке о извршењу 
уговора потребне за састављање тромесечног извештаја о јавним набавкама, благовремено 
доставља Групи за јавне набавке.
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Правила стављања добара на располагање
корисницима унутар наручиоца

Члан 60.

Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа 
- требовање, који Групи за јавне набавке и инвестиције у чијем је делокругу магацинско 
пословање достављају руководиоци организационих јединица.

Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења запосленог средствима 
која само он користи.

Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за обављање послова 
из њеног делокруга, а нису погодна за лично задужење, евидентирају се по припадности 
организационој јединици, на основу задужења руководиоца организационе јединице.

Измена уговора

Члан 61.

Предлагач набавке и лице задужено за праћење извршења уговора, образложен захтев 
за измену уговора доставља Групи за јавне набавке.

Предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора израђује Група за јавне 
набавке и доставља одговорном лицу на потпис.

Анекс уговора се доставља подносиоцу захтева за измену уговора.
Одлуку о измени уговора службеник за ЈН објављује на Порталу јавних набавки и 

доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, на основу 

података достављених од лица задуженог за праћење извршења уговора, израђује службеник 
за ЈН.

Службеник за ЈН евидентира податке потребне за састављање тромесечног извештаја 
о јавним набавкама.

IX НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 62.

Група за јавне набавке прикупља и обрађује доказе на основу којих се понуђачу могу 
доделити негативне референце. Докази се прикупљају у току поступка јавне набавке, захтева 
за заштиту права и извршења уговора.

X КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 63.

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку 
планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци.
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Члан 64.

Контролу јавних набавки спроводи Група за јавне набавке корисника буџетских 
средстава града Лознице.

XI УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ 
ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 65.

Наручилац је дужан да омогући континуирано стручно усавршавање запослених 
који обављају послове јавних набавки. Наручилац треба да омогући стручно усавршавање и 
других запослених који обављају периодично одређене послове у вези са јавним набавкама, 
а нарочито запосленима који се именују у комисије за јавне набавке.

XII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 66.

Овај Правилник објавити на интернет страници града Лознице и у “Службеном  
листу града Лознице”.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
органа Града.

    Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е
       ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:06-3-7/18-II
Датум: 14.02.2018.године
Л о з н и ц а

       
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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