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- СКУПШТИНА ГРАДА 1

На основу члана 48. ст. 1. и члана
56. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), чланова
32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07 и 47/18) и члана 12.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града  Лознице”, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 24.
априла 2019. године, донела
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Лознице Душку Дивнићу,
електротехничару, рођ. 1984. год. из Лознице,
изабраном на изборима одржаним 24. априла
2016. године са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице”.
III Одлуку објавити у ,,Службеном
листу града Лознице”.
Образложење
Одлуком Скупштине града Лознице
број 06-11/19-30-1 од 5.4.2019. године
утврђено је да је мандат одборника Звонимира
Ђурђевића са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престао пре
истека времена на које је изабран.
Именовани одборник преминуо је
дана 14.3.2019. године.
Први следећи кандидат на изборној
листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА

ПОБЕЂУЈЕ,  коме није био додељен мандат
одборника Звездан Тадић професор разредне
наставе, из Чокешине je дана 12.4.2019.
године дао Градској изборној комисији
Лознице изјаву да не прихвата мандат
одборника.
Градска изборна комисија Лознице
је у складу са чланом 48. ст. 2. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр.
129/07 и 54/11), и чланом 12. ст. 1. Пословника
Скупштине града Лознице (,,Сл. лист града
Лознице”, бр. 16/08), одборнички мандат
доделила Душку Дивнићу, првом следећем
кандидату коме није био додељен мандат
одборника са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и издала
уверење да је изабран за одборника.
На основу напред наведеног а у
складу са чланом 56. ст. 6. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07
и 54/11), и члана 12. ст. 2. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града  
Лознице”, бр. 16/08) Скупштина града
Лознице је донела Одлуку о потврђивању
мандата одборника.
Правна поука: Против ове одлуке
може се изјавити жалба надлежном Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-1
Датум: 24. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донела је

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница” Лозница
за период јануар - децембар 2018. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Комуналног јавног предузећа
„Наш дом” Лозница за период
јануар - децембар 2018. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
– Лозница” Лозница за период јануар децембар 2018. године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Комуналног јавног предузећа „Наш дом”
Лозница за период јануар-децембар 2018.
године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном
комуналном предузећу за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана –
Лозница” Лозница.

Ову одлуку доставити Комуналном
јавном предузећу „Наш дом” Лозница.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-2
Датум: 24. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 2

Члан 3.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-3
Датум: 24. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3. 5. 2019.
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донела је

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног предузећа
„Водовод и канализација” Лозница за
период јануар - децембар 2018. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање
„Лозница развој” Лозница за период
јануар - децембар 2018. године

Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног предузећа „Водовод и канализација”
Лозница за период јануар - децембар 2018.
године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Јавном
предузећу „Водовод и канализација”
Лозница.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-4
Датум: 24. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој” Лозница за
период јануар - децембар 2018. године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Јавном
предузећу за управљање, планирање и
пројектовање „Лозница развој” Лозница.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-5
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 3
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис” Лозница за период
јануар - децембар 2018. године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис” Лозница за период јануар - децембар
2018. године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Центра за културу „Вук Караџић”
Лозница за период
јануар - децембар 2018. године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Центра за културу „Вук Караџић” Лозница
за период јануар - децембар 2018. године.
Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном
комуналном предузећу „Паркинг сервис”
Лозница.

Ову одлуку доставити Центру за
културу „Вук Караџић” Лозница.

Члан 3.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/19-31-6
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 4

Број: 06-14/19-31-7
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3. 5. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Туристичке организације града Лознице
за период јануар - децембар 2018. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за
период јануар - децембар 2018. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Туристичке организације града Лознице за
период јануар - децембар 2018. године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за
период јануар - децембар 2018. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Туристичкој
организацији града Лознице.

Ову одлуку доставити Библиотеци
Вуковог завичаја Лозница.

Члан 3.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/19-31-8
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-14/19-31-9
Датум: 24. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 5
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донела је

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању са финансијским
извештајем Предшколске установе
„Бамби” Лозница за период
јануар - децембар 2018. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Центра за социјални рад „Лозница”
Лозница за период
јануар - децембар 2018. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Предшколске установе „Бамби” Лозница за
период јануар - децембар 2018. године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Центрa зa социјални рад „Лозница” Лозница
за период јануар - децембар 2018. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Предшколској
установи „Бамби” Лозница.

Ову одлуку доставити Центру за
социјални рад „Лозница” Лозница.

Члан 3.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/19-31-10
Датум: 24. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 6

Број: 06-14/19-31-11
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3. 5. 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Здравствене установе „Апотека Лозница”
Лозница за период
јануар - децембар 2018. године
Члан 1.

				
На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Домa здравља „Др Миленко Марин”
Лозница за период
јануар-децембар 2018. године
Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Здравствене установе „Апотека Лозница”
Лозница за период   јануар-децембар 2018.
године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Домa здравља „Др Миленко Марин” Лозница
за период јануар - децембар 2018. године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Здравственој
установи „Апотека Лозница” Лозница.

Ову одлуку доставити Дому здравља
„Др Миленко Марин” Лозница.

Члан 3.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/19-31-12
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-14/19-31-13
Датум: 24. април 2019. године			
Л о з н и ц а 						
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 7
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Установе за физичку културу „Лагатор”
Лозница за период
јануар - децембар 2018. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Црвеног крста Лозница за период
јануар - децембар 2018. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Установе за физичку културу „Лагатор”
Лозница за период јануар - децембар 2018.
године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању са финансијским извештајем
Црвеног крста Лозница за период јануар децембар 2018. године.

Члан 2.
Ову одлуку доставити Установи за
физичку културу „Лагатор” Лозница.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-14
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 8

Члан 2.
Ову одлуку доставити Црвеном крсту
Лозница.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/19-31-15
Датум: 25. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

3. 5. 2019.
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На основу члана 77. став 1. тачка 3.
Закона о запосленима у јавним службама  
(„Сл. гласник РС”, број 113/17 и 95/18), члана
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон  и 47/18)  и члана
40. тачка 10. и члана 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 25. априла
2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора
Установе за физичку културу „Лагатор”
Лозницa
I Разрешава се Жељко Марјановић,
дипломирани официр полиције из Тршића, дужности директора Установе за физичку културу „Лагатор“   Лозницa, пре
истека мандата на лични захтев, односно
подношењем оставке.

На основу члана 75. став 1. Закона
о запосленима у јавним службама   („Сл.
гласник РС”, број 113/17 и 95/18), чл. 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон  и 47/18)  и члана 40. тачка
10. и члана 84. Статута града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 25. априла 2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Установе за физичку културу
„Лагатор” Лозницa
		
I Именује се Дејан Димитријевић,
струковни менаџер спорта из Лознице, за
вршиоца дужности директора Установе за
физичку културу  „Лагатор”  Лозницa.
II Именовани ће обављати функцију
вршиоца дужности директора до окончања
поступка избора директора након расписаног
јавног конкурса за именовање директора, а
најдуже годину дана.

II Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће  објављено у „Службеном
листу града Лознице”.

III Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-14/19-31-16
Датум: 25. април 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-14/19-31-17
Датум: 25. април 2019. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 9
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Градско веће града Лознице, на   98.
редовној седници, одржаној 15.3.2019.
године, разматрајући Колективни уговор
Здравствене установе „Апотека Лозница”
Лозница, бр. 36-02/19 од 18.2.2019. године, на
основу члана 247. Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017) и
члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу
(„Службени лист града Лознице”, број
20/2008), донело је

Градско веће града Лознице, на 98.
редовној седници, одржаној 15.3.2019.
године, разматрајући Колективни уговор
Дома здравља „Др Миленко Марин” Лозница,
број 335 од 25.2.2019. године, на основу
члана 247. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,  32/2013,
75/2014, 13/2017 и 113/2017) и члана 2. тачка
33. Одлуке о Градском већу („Службени лист
града Лознице”, број 20/2008), донело је

ОДЛУКУ
I

ОДЛУКУ
I

Закључује се Колективни уговор
Здравствене установе „Апотека Лозница”
Лозница између града Лознице, као оснивача,
Здравствене установе „Апотека Лозница”
Лозница и Синдиката Здравствене установе
Апотеке Лозница „Независност”.

Закључује се Колективни уговор
Дома здравља „Др Миленко Марин”
Лозница између града Лознице, као
оснивача, Дома здравља „Др Миленко
Марин” Лозница и Синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити; Синдиката
„Независност” и Синдиката „Слога”.

II

II

Овлашћује се градоначелник, заменик
градоначелника или лице које градоначелник
овласти, да у име града Лознице потпише
Колективни уговор из тачке I ове одлуке.

Овлашћује се градоначелник, заменик
градоначелника или лице које градоначелник
овласти, да у име града Лознице потпише
Колективни уговор из тачке I ове одлуке.

III

III

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

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

Број: 06-9-2/19-II 					
Датум: 15.3.2019. године

Број:06-9-3/19-II
Датум: 15.3.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
Страна 10

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСKO ВЕЋЕ
Број: 06-10-11/19-II
Датум: 28.3.2019. година
Лозница
На основу члана 56. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/17, 83/14 – и др. закон, 101/16
– и др. закон и 47/18),   члана 49. став 2. и
члана 97. Закона о запосленим у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број
21/16, 113/17 – и др. закон и 95/2018 ), члана
63. став 1. тачка 7. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19
– пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка
7. Одлуке о Градском већу („Службени лист
града Лознице”, број 20/08), по спроведеном
јавном конкурсу за попуњавање положаја –
постављење начелника Градске управе града
Лознице, Градско веће града Лозницe, на 99.
редовној седници одржаној 28. марта 2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе
града Лознице
I ПОСТАВЉА СЕ Владимир
Радојчић, дипломирани правник из Козјака,
за начелника Градске управе града Лознице,
на период од пет година.
II Владимир Радојчић, дужан је
да ступи на положај, односно на рад дана
15.4.2019. године.
III Коефицијент за обрачун и исплату
плате, утврдиће се посебним Решењем по
ступању на положај.
IV Ово Решење објавити у
„Службеном листу града Лознице”.

Број 5

Образложење
Градско веће града Лознице донело
је Одлуку о расписивању јавног конкурса за
постављање начелника Градске управе број
06-2-12/19-II од 31.1.2019. године и исти
је објављен 27.2.2019. године на интернет
страници града Лознице и у часопису
Националне службе за запошљавање
„Послови”.
На Јавни конкурс за постављање
начелника Градске управе града Лознице,
на период од пет година, пријавио се један
кандидат: Владимир Радојчић, дипломирани
правник из Козјака.
По спроведеном изборном поступку
Конкурсна комисија је на основу усмено
обављеног разговора са кандидатом
Владимиром Радојчићем, а који испуњава
услове за рад на радном месту службеника
на положају – начелника Градске управе
града Лознице, проверила његову стручну
оспособљеност, знања и вештине за
обављање послова, и исте оценила са
просечном оценом 3,00 те је Листу за избор
са записником о предузетим радњама у
току изборног поступка на коју је уврстила
Владимира Радојчића као јединог кандидата
који испуњава услове за рад на радном месту
службеника на положају – начелника Градске
управе града Лознице, доставила Градском
већу града Лознице  на одлучивање.      
На основу свега горе наведеног
Градско веће града Лознице донело је
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против решења
о постављењу службеника на положају –
начелника Градске управе града Лознице,
жалба није допуштена, али може да се
покрене управни спор пред Управним судом
у Београду.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
Страна 11
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-10-13/19-II              
Датум: 28.3.2019. године
Лозница
На основу члана 63. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице,
број 1/19 – пречишћен текст) и чланова 2.
и 34.   Одлуке о Градском већу („Службени
лист града Лознице”, број 20/08), а у вези
са применом Локалног антикорупцијског
плана градa Лозницe („Службени лист града
Лознице“, број 17/17), Градско веће града
Лознице на 99. редовној седници одржаној
дана 28.3.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ
ЗА КООРДИНАЦИЈУ ОДГОВОРНИХ
СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ
АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ
АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
I За лице задужено за координацију
одговорних субјеката у спровођењу
активности из Локалног антикорупцијског
плана града Лознице (у даљем тексту: ЛАП)
одређује се:
-

Томислав Арнаутовић, шеф одсека
за локално економски развој и
подршку улагањима.

II Лице задужено за координацију
одговорних субјеката у спровођењу
активности из ЛАП (у даљем тексту:
координатор активности) задужено је да:
-

води рачуна о роковима за спровођење
активности из ЛАП;

-

о доспелим роковима и обавезама
из ЛАП благовремено обавештава
одговорне субјекте;

Страна 12

3. 5. 2019.

врши
техничко,
организационо
и административно усклађивање
рада организационих јединица и
органа Града у процесу спровођења
активности из ЛАП.

Задужења из става I овoг решења,
координатор
активности
обавља
од
дана доношења овог решења до коначне
реализације мера и активности из ЛАП за
чију координацију је задужено.
III Ово решење објавити
„Службеном листу града Лознице”.

у

IV Решење доставити:
-

именованом координатору

-

архиви.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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Број: 06-10-12/19-II          
Датум: 28.3.2019. године
Лозница
На основу члана 63. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
број 1/19 – пречишћен текст), члана 2. тачка
19. и чланова 21. и 34. Одлуке о Градском
већу („Службени лист града Лознице”,
број 20/08), а у вези са применом Локалног
антикорупцијског плана градa Лозницe
(„Службени лист града Лознице”, број
17/17), Градско веће града Лознице на   99.
редовној седници одржаној дана 28.3.2019.
године, донело је
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ РАДНОГ ТЕЛА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ
АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
ГРАДA ЛОЗНИЦE
I Образује се Конкурсна комисија за
избор кандидата за чланове Радног тела за
праћење примене Локалног антикорупцијског
плана града Лознице (у даљем тексту:
Комисија).
II

Задаци Комисије су:

1) спровођење јавног конкурса за
избор кандидата за чланове Радног тела за
праћење примене Локалног антикорупцијског
плана града Лознице (у даљем тексту: Радно
тело), које обухвата пријем и разматрање
пристиглих пријава, оцењивање формалне
испуњености услова, спровођење процедуре
усменог
и/или
писменог
тестирања
кандидата у циљу формирања ранг листе на
основу усвојених критеријума и мерила и
јавно објављивање листе пристиглих пријава
и записника о свoм раду;
2) утврђивање и достављање ранг
листе кандидата за чланове Радног тела
са образложењем   Градском већу града
Лознице.
Записник о изборном поступку и ранг
листа кандидата, са елементима утврђеним
актом Градског већа којим се ближе уређује
поступак спровођења јавног конкурса,
објављује се на интернет презентацији
града.
III Комисија има 3 (три)   члана и
секретара.
У Комисију се именују:
1. Вељко
Вујаклија,
Привредне коморе,

представник

Број 5

2. Владимир Елез, представник медија,
3. Љубиша
грађана.

Јастревски,

представник

За секретара Комисије именује се
Ксенија Бошковић, дипломирани правник.
Секретар врши административно-техничке
послове за потребе Комисије и присуствује
седницама Комисије без права одлучивања.
IV Након пријема, а пре разматрања
пристиглих пријава, чланови Комисије дају
писане изјаве о непостојању приватног
интереса у вези са учесницима конкурса или
се изузимају из рада Комисије уколико такав
интерес постоји.
У случају да се члан Комисије изузме
из рада, Градско веће ће посебним решењем,
у року од три дана, именовати новог члана
Комисије из исте структуре из које је био
изузети члан Комисије.
V Комисија доноси Пословник којим
ближе уређује начин рада и одлучивања
Комисије.
VI О обезбеђивању услова за рад
Комисије стара се начелник Градске управе.
VII Комисија је дужна да ранг
листу кандидата за чланове Радног тела,
са записником о изборном поступку и
образложењем достави Градском већу у року
од 15 дана од дана истека рока за подношење
пријава.
VIII Комисија престаје са радом
даном достављања ранг листе кандидата за
чланове Радног тела Градском већу.
IX Ово решење објављује се у
„Службеном листу града Лознице”.
X Решење доставити:
- именованим члановима Комисије
- архиви.  
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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