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- ГРАДСКА УПРАВА 1

На основу члана 59. став 2. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 129/2007), члана
5. Закона о радним односима у државним
органима («Службени гласник Републике
Србије», број: 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001 и 39/2002) члана 28. тачка 2. Одлуке
о Градској управи града Лознице («Службени
лист града Лознице», број 20/2008), начелник
Градске управе града Лознице уз сагласност
Градског већа града Лознице од 11.03.2009.,
11.11.2009.,
14.01.2010.,
24.02.2010.,
29.06.2010.,
10.11.2010.,
07.03.2011.,
14.12.2011.,
30.01.2012.,
20.04.2012.,
09.09.2012.,
18.12.2012.,
13.02.2013.,
10.04.2013., 06.11.2013. и 30.09.2014.
03.03.2015. и 26.11.2015, донео је

ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује:
- унутрашње организационе јединице,
делови организационих јединица и начин
руковођења;
- врста послова у Градској управи према
степену сложености;

- укупан број радних места са називом,
описом послова за свако радно место
или групу радних места, услови за
обављање послова за свако радно место
или групе радних места и потребан број
извршилаца;
Члан 2.
Унутрашњом
организацијом
и
систематизацијом радних места у Градској
управи обезбеђује се нарочито:
- законито, стручно, ефикасно и рационално
вршење задатака и послова;
- благовремено остваривање права и
правних интереса физичких и правних
лица;
- непослредно спровођење прописа Града
као и републичких закона и других
прописа чије је извршавање поверено
Граду;
- припремање нацрта, одлука и других аката
које доноси градоначелник, Скупштина
града Лознице и Градско веће;
- обављање стручних и других послова које
јој повере Скупштина града и Градско
веће и
- ефикасно руковођење организационим
јединицама.
II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ СА НАЗИВИМА РАДНИХ
МЕСТА
И
УСЛОВИМА
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА
НА
СВАКОМ РАДНОМ МЕСТУ
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Члан 3.
Послове Градске управе, у оквиру
права и дужности Града врше:
1. Одељење за рад органа града и
заједничке послове;
2. Одељење за општу управу;
3. Одељење за привреду;
4. Одељење за финансије и друштвене
делатности;
5. Одељење за планирање и изградњу;
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- Одсек за послове правне помоћи и
писарнице,
- Одсек за матичне послове и месне
канцеларије,
- Одсек за месне заједнице,
- Канцеларија за послове месне самоуправе
Бања Ковиљача,
- Канцеларија за послове месне самоуправе
Лешница.
- Канцеларија за послове месне самоуправе
Драгинац.

6. Одељење за инспекцијске послове;
7. Одељење локалне пореске администрације;
8. Одељење
развој;

за

локални

економски

9. Одељење комуналне полоције.
Члан 4.
У одељењима из претходног члана,
могу се образовати унутрашње организационе
јединице, одсеци, кабинет, службе, групе,
канцеларије, месне канцеларије и друге
врсте организационих јединица.
Члан 5.
I У Одељењу за рад органа града
и заједничке послове, послови и задаци се
обављају у оквиру следећих организационих
јединица:
- Одсек за скупштинске послове,
- Одсек за послове Градског већа,
- Кабинет градоначелника,
- Служба за обезбеђење и одржавање
зграде- Градске куће
Члан 6.
II У Одељењу за општу управу
послови и задаци се обављају у оквиру
следећих организационих јединица:
Страна 2

Члан 7.
III У Одељењу за привреду послови
и задаци се обављају у оквиру следећих
организационих јединица:
- Одсек за привреду и развој јавног и
приватног сектора (АБЦ),
- Одсек за аграрни и рурални развој.
Члан 8.
IV У Одељењу за финансије и
друштвене делатности послови и задаци се
обављају у оквиру следећи организационих
јединица:
- Одсек за јавне набавке,
- Финансијска служба градске управе,
- Служба трезора градске управе
- Одсек за дечију, социјални, примарну и
здравствену заштиту
- Одсек за
омладину

друштвене

делатности

и

Члан 9.
V У Одељењу за планирање и
изградњу послови и задаци се обављају у
оквиру следећих организационих јединица:
- Одсек за спровођење
процедуре и планирања,

обједињене
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- Одсек за имовинско –правне , комунално
стамбене послове и послове евиденције и
управљање имовином
Члан 10.
VI У Одељењу за инспекцијске
послове послови и задаци се обављају у
оквиру следећих организационих јединица:
- Одсек за послове комуналног надзора и
заштите животне средине,
- Одсек за послове грађевинског надзора и
саобраћаја,
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Члан 14.
У зависности од потребе посла и
обезбеђених средстава у буџету града Лознице
у току календарске године у Градској управи
могу се примати приправници и волонтери
ради оспособљавања за самосталан рад
и полагања државног стручног испита,
укупно 20 приправника, и то: 10 лица са
високом стручном спремом, 5 лица са вишом
стручном спремом и 5 лица са средњом
стручном спремом.
Приправници се могу примати на
сва радна места осим за начелнике одељења
и шефове унутрашњих организационих
јединица.

Члан 11.

Члан 15.

VII У Одељењу локалне пореске
администрације, послови и задаци се
обављају у оквиру следећих организационих
јединица:

Радни однос који се заснива на
време чије је трајање унапред одређено:
рад на одређеном пројекту, повећање обима
посла који траје одређено време, замене
привремено одсутног запосленог, и слично,
може се засновати са лицем које поред
општих услова за заснивање радног односа
из члана 6. Закона о радним односима у
државним органима, испуњава и посебне
услове за заснивањем радног односа утврђене
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској
управи града Лозница, осим услова који се
односи на полођен државни стручни испит.

- Одсек за евиденцију пореза,
- Одсек за наплату пореза.
Члан 12.
VIII У Одељењу за локални
економски развој, послови и задаци се
обављају у оквиру следећих организационих
јединица:
- Одсек за локални економски развој,
- Одсек за младе – омладински центар,
Члан 13.
IX У Одељењу комуналне полиције, послови и задаци се обављају у оквиру
следећих организационих јединица:
- Одсек комуналног надзора за уже градско
подручје,
- Одсек комуналног надзора за шире
градско подручје.

Члан 16.
Радом Градске управе руководи
Начелник Градске управе.
За свој рад и рад Градске управе
начелник
Градске
управе
одговара
Скупштини града и Градском већу у складу
са Статутом и Одлуком о Градској управи.
Члан 17.
Радом унутрашњих организационих
јединица Градске управе руководе начелници
одељења.
Страна 3
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Начелнике одељења распоређује
начелник Градске управе.
Радом унутрашњих организационих
јединица у оквиру одељења руководе
шефови.
Лица из става 3. овог члана
распоређује начелник Градске управе.
Члан 18.
Запослене у Градској управи
начелник Градске управе или лице које
он овласти распоређује на радно место
које одговара њиховој стручној спреми
радним способностима и стеченом звању, за
обављање одређене врсте послова из области
за коју је организациона јединица или део
организационе јединице образован.
Изузетно по налогу начелника
Градске управе или лица које он овласти,
запослени у Градској управи дужни су да
обављају послове исте врсте из делокруга
рада друге организационе јединице или
дела организационе јединице, односно из
друге области под условом да ови послови
одговарају стручној спреми, радним
способностима и стеченом звању запосленог
што се не сматра распоредом на друго радно
место у смислу закона.
Члан 19.
Начелник Градске управе
1. Организује, координира и усмерава рад
Градске управе.
2. Доноси Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
места у Градској управи уз сагласност
Градског већа.
3. Распоређује начелнике одељења.
4. Распоређује секретара и заменика
секретара Градског већа на предлог
градоначелника.
Страна 4
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5. Одлучује о правима и обавезама из
радно-правних односа запослених и
постављених лица у Градској управи у
складу са законом,
6. Решава сукоб
надлежности између
основних
организационих
једница
Градске управе.
7. Одлучује о изузећу службеног лица у
Градској управи.
8. Подноси Скупштини града и Градском
већу Извештај о раду Градске управе.
9. Врши и друге послове који су му
Законом, Статутом и другим актима града
стављени у надлежност.
Број извршиалца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 5 година
радног искуства у струци.
Члан 20.
Начелник Градске управе има
заменика који га замњује у случају његове
одсутности и спречености за обављање своје
дужности.
Број извршиалца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
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студије-мастер,специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 5 година радног искуства
у струци.
Члан 21.
Поједине послове у Градској управи,
који због своје природе, целовитости и начина
обављања захтевају посебно организовање
изван одељења, обављају:
1. Служба интерне ревизије
2. Служба буџетске инспекције
У оквиру службе интерне ревизије
систематизовано је радно место“Интерни
ревизор“, број извршилаца 1
У оквиру службе буџетске инспекције
систематизовано је радно место“Буџетски
инспектор“, број извршилаца 1
Лица која обављају посао интерне
ревизије и буџетске инспекције, као и друге
главне стручњаке за поједине области
поставља и разрешава градоначелник.
Лица из тачке 1. и 2. овог члана за
свој рад одговарају градоначелнику.
Надлежност, организација и начин
рада Службе интерне ревизије и Службе
буџетске инспекције ближе су утврђене
одлукама о оснивању поменутих служби
као и Правилником о раду и овлашћењима
интерне ревизије и буџетске инспекције.
Члан 22.
У Градској управи града Лознице,
Служби интерне ревизије, Служби буџетске
инспекције систематизује се укупно 141 радно
место са 207 извршилаца и сви запослени
су дужни, да из свог делокруга примњеују
интегрисан систем (ИСО 9001:2008, ИСО
14001:2004 и ОХСАС 18001:2007).

I
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

У Одељењу за рад органа града и
заједничке послове систематизује се укупно
31 радно место са 47 извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује и руководи радом целог
одељења. Стара се о правилном, ефикасном
и законитом раду при извршавању послова
који су утврђени Одлуком о Градској
управи а односе се на Одељење за рад
органа и заједничке послове. Прати појаве
од интереса за остваривње уставности
и законитости прописа Скупштине и
указује на потребу усаглашавања аката
Скупштине и припрема одговоре за оцену
уставности појединих одлука. Врши надзор
при извршавању послова, координира рад и
обезбеђује пуну запосленост у раду. Стара
се о правилном коришћењу имовине и
средстава рада и извршавању свих осталих
послова предвиђених законом, Статутом
града и актима органа града и Градске
управе. Прати законске и подзаконске акте и
редовно врши усклашавање номрмативних
аката Града, по којима су одељења дужна
да поступају, са истим, прати и иницира
поштовање рокова за поступање из
надлежности одељења у складу са актима
Града и доставља предлоге аката надлежним
одељењима на даље поступање. Сарађује са
другим начелницима одељења и ради друге
послове по налогу начелника Градске управе
и секретара Скупштине града.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
Страна 5
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240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци.
I1 ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује и руководи радом oдсека,
стара се о правилном ефикасном и законитом
раду као и правилној и равноправној
расподели послова и задатака и о пуној
запослености извршилаца у оквиру oдсека,
о правилној, рационалној и економичној
употреби средстава. Учествује у припреми
одлука и других прописа
Скупштине
града, градоначелника и Градског већа и
радних тела у оквиру одсека, учествује у
стручној-техничкој припреми материјала
за седницу Скупштине града и Градског
већа. Присуствује седницама Скупштине,
њеним радним телима и одговоран је
за благовремено
отправљање одлука,
закључака, препорука и других аката после
седнице Скупштине града, као и за сређивање
записника са седнице Скупштине. Стара
се о благовременом извршавању послова
у вези са сазивањем седница Скупштине
и води потребну евиденцију у вези са
седницама Скупштине града
и њених
радних тела и Градског већа. Врши стручне
послове у вези са функционисањем месних
заједница и зборова грађана и по потреби
сарађује са Стручном службом месних
заједница. Сарађује са начелником одељења
и шефовима у оквиру одељења и ради друге
послове по налогу начелника одељења и
начелника Градске управе.
Страна 6

28. 04. 2016.

Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци.
2. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА

ЗА

РАД

Опис послова:
Учествује у припреми нацрта
предлога одлука и других прописа и аката
које доноси Скупштина града и њена
радна тела. Учествује у припреми седница
Скупштине града, дајући стручна мишљења
о нацртима и предлозима одлука и других
прописа које доноси Скупштина града.
Стара се о комплетирању, техничкој обради
и благовременом достављању позива и
материјала за седнице Скупштине града. Води
евиденцију о припремљеним материјалима
и врши њихово благовремено достављање
надлежним службама. Комплетира и чува
документациони материјал са седница
Скупштине града и припрема акте за
објављивање у «Службеном листу». Обавља
и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
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студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 2 године
радног искуства.
3. СКУПШТИНСКИ ИНОРМАТИВНОПРАВНИ ПОСЛОВИ
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180 ЕСПБ бодова, (основне академске
студије или основне струковне студије),
односно на студијама у трјању од три
године, односно више образовање (VI степен
стручне спреме), стечено по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању положен стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање
2 године радног искуства у струци.
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис послова:
Учествује у стручној и техничкој
припреми материјала за Скупштину града и
њених радних тела, присуствује седницама
Скупштине града
и њених радних
тела, врши обраду записника са седница
Скупштине града и радних тела Скупштине
и одговоран је за благовремено отправљање
закључака, препорука и одлука са седница
Скупштине града и радних тела Скупштине.
Учествује у припреми појединачних аката
Скупштине града и радних тела Скупштине
и води евиденцију о избору и именовању
функционера органа града, директора јавних
предузећа и установа, чланова управних
и надзорних одбора јавних предузећа и
установа. Стара се о објављивању прописа
и других усвојених аката органа града у
«Службеном листу града Лознице», води и
ажурира регистар општих аката објављених
у Службеном листу града и прати регистар
савезних и републичких прописа из којих
произилазе
овлашћења
за доношење
прописа из надлежности органа града. Врши
стручне послове за радна тела Скупштине
града и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека за скупштинске
послове.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области правних наука у обиму од најмање

Опис послова:
Врши административно техничке
послове у вези са сазивањем и одржавањем
седница Скупштине града и радних
тела Скупштине, присуствује седницама
Скупштине града и њених радних тела и
води записник на истим, обавља послове
организовања присуства средстава јавног
информисања седницама радних тела
Скупштине по потреби или
приликом
разматрања
значајнијих питања као и
достављања писаног саопштења за јавност
везано за рад Скупштине и радних тела,
послове пријема и отпремања поште за
одсек, врши експедицију поште за одсек,
води евиденцију о достављању Службеног
листа града Лознице,
врши отпремање Службеног листа града
Лознице, по потреби замењује секретарицу
функционера, води евиденцију присуства
радника одељења на послу, води рачуна
о благовременој набавци канцеларијског
материјала неопходног за рад. Ради и друге
послове по налогу начелника одељења и
шефа одсека за скупштинске послове.
Број изршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
Страна 7
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5. ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
Обавља све дактилографске послове
у оквиру одељења, ради на пословима
умножавања и слагања писаног материјала
за потребе одељења као и друге техничке
послове
у вези са заказивањем и
одржавањем седница Скупштине града и
њених радних тела. Ради и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека за
скупштинске послове.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Основна школа,
положен дактилографски курс и најмање 1
година радног искуства у струци.
I2 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ
ВЕЋА
1. СЕКРЕТАР ГРАДСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
Помаже председавајућем Градског
већа у припреми седница Градског већа и
извршавању одлука, решења, закључака и
других аката Градског већа, стара се према
упутствима председавајућег Градског већа,
о припремању седница Градског већа и
достављању материјала потребних за рад
Градског већа, стара се о изради записника
са седнице Градског већа и обезбеђивању
услова за рад Градског већа, његових радних
тела и стручних комисија.
Врши и друге послове по налогу
председавајућег Градског већа, и начелника
одељења.
Број извршлаца: 1
Страна 8
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Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци.
2. ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Опис послова:
Помаже секртару Градског већа
у припреми седница Градског већа и
извршавању одлука, решења, закључака и
других аката Градског већа, стара се према
упутствима председавајућег Градског већа,
о припремању седница Градског већа
и достављању материјала потребних за рад
Градског већа, стара се о изради записника
са седнице Градског већа и обезбеђивању
услова за рад Градског већа, његових радних
тела и стручних комисија.
Врши и друге послове по налогу
председавајућег Градског већа, и начелника
одељења.
Број извршлаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци.
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3. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗА

РАД

Опис послова:
Стара се о комплетирању, техничкој
обради и благовременом достављању позива
и материјала за седнице Градског већа.
Обавља стручне и друге послове за рад
Градског већа, даје стручна мишљења, води
евиденцију о припремљеним материјалима,
припрема записнике и закључке и врши
њихово
благовремено
достављање
надлежним службама. Комплетира и чува
документациони материјал са седница и
припрема акта за објављивање у Службеном
листу, и врши друге послове по налогу
начелника одељења одељења и секретара
Градског већа.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 1 година
радног искуства у струци.
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОС-ЛОВЕ
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
Врши административно техничке
послове за Градско веће, прима пошту,
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евидентира и доставља у рад акта и
предмете упућене Градском већу, врши
отпремање поште, раздвајање предмета и
аката и архивирање предмета. Припрема
материјале
за седнице Градског већа,
стручно обрађује записнике са ових седница,
врши отпремање закључака и других аката,
евидентира закључке са седница Градског
већа и помаже председнику и секретару Већа
у праћењу њиховог извршавања, помаже
стручном сараднику за послове Градског већа
у стручној припреми појединих материјала
за седнице Већа, води потребне евиденције
о присуству чланова Већа седницама и
пружа стручну и другу помоћ члановима
Градског већа у остваривању
њихове
функције. Врши и друге послове по налогу
секретара Градског већа и функционера у
оквиру Градског већа.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV
степен стручне спреме, са познавањем
дактилографије, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
I3 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. ШЕФ КАБИНЕТА
Опис послова:
Руководи радом кабинета и обезбеђује
функционисање кабинета градоначелника,
припрема и организује састанке које заказује
и њима руководи градоначелник, учествује
у припремању материјала за те састанке,
прати реализацију закључака са одржаних
састанака, израђује информације, анализе и
друге материјале за потребе градоначелника,
припрема одговоре на упите од стране
других органа, прати исправност дописа и
других аката које потписује градоначелник.
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Врши послове у вези пријема и боравка
домаћих и страних делегација и функционера,
врши послове информисања о активностима
органа града, прати обавештења дата преко
средстава информисања о догађајима у граду
и припрема материјале за конференције за
штампу, обавља и друге послове по налогу
градоначелника.
За свој рад непосредно је одговоран
градоначелнику.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 3 године радног
искуства у струци.
2. СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ, КОРЕСПОДЕНЦИЈЕ И ПРОТОКОЛА
Опис послова:
Организује пријем гостију који
посећују град и примају функционери
Скупштине града. Посебно организује пријем
организација из земље и иностранства који
посећују град, сачињава програм о њиховом
пријему и боравку и брине се о спровођењу
програма. Заједно са другим субјектима
учествује у припреми и споровођењу
манифестација чији је
организатор
Скупштина града, Дан града, Вуков сабор
и др. Прима странке које се обраћају
градоначелнику и заменику градоначелника
и заказује састанке. Организује конференције
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за новинаре у Скупштини града, стара се
о обавезама градоначелника и заменика
градоначелника у погледу седница, састанака
и пријема странака.
Учествује у припреми материјала
за потребе градоначелника и заменика
градоначелника,
организује
службена
путовања у земљи и иностранству, води
потребне евиденције, обавља стручнооперативне
послове
из
делокруга
кабинета градоначелника и друге послове
по налогу градоначелника
и заменика
градоначелника.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера ,гимназија), IV степен
стручне спреме, познавање рада на рачунару,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 2 године радног
искуства у струци.
3. ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРА КАБИНЕТА
Опис послова:
Врши административно техничке
послове за градоначелника и заменика
градоначелника, пријем њихове поште,
часописа, биланса и брошура, прима странке
и упућује их градоначелнику и заменику
градоначелника и води евиденцију о
обраћању странака. Обезбеђује телефонске
и телефакс везе и стара се о евидентирању
телефонских и телефакс адреса за потребе
градоначелника, води стенографске белешке
на седници Скупштине и на седницама
које органиизују градоначелник и заменик
градоначелника,
чува
стенографске
белешке и записнике са ових састанака.
Води евиденцију о коришћењу средстава за
пријем гостију и друге послове по налогу
градоначелника.
Број извршилаца: 1
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Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
4. ПОСЛОВИ
ЗА
ЈАВНОШЋУ

ОДНОСЕ

СА

Опис послова:
Прати све значајније догађаје који
се дешавају на нивоу града, у непосредном
окружењу и шире, обавља послове
информисања о свим активностима
градоначелника и Градског већа, Градске
управе и Скупштине, учествује у припреми
материјала за конференције за штампу,
ажурира информације на градском сајту,
обавља и друге послове по налогу шефа
Групе за односе са јавношћу.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу Групе за односе са јавношћу.
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области радних односа (пријем радника,
распоред радника, одговорност на раду,
повреде радних обавеза, годишњи одмори).
Учествује у изради решења из области рада
и радних односа и обавља и друге послове
по налогу начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области правних наука у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, (основне академске
студије или основне струковне студије),
односно на студијама у трјању од три
године, односно више образовање (VI степен
стручне спреме), стечено по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању положен стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање
2 године радног искуства у струци.
2. АДМИНИСТРАТОР
ЗА
НАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ПЕРСО-

Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (гимназијановинар сарадник), IV степен стручне
спреме, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 1 година
радног искуства у струци.
I4 ГРУПА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. КООРДИНАТОР ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ
Опис послова:
Припрема предлоге програма и плана
потребних кадрова, анализе, информације
и извештаје неопходне за доношење ових
планова и програма у области радних
односа. Стара се о правилном, ефикасном
и законитом раду. Обавља стручне послове
у вези доделе награда и признања које
додељује Скупштина. Обавља послове из

Опис послова:
Обавља послове и води евиденцију
око здравственог, пензионог и инвалидског
осигурања свих радника Градске управе,
функционера, устројава и води промене
кадровске и социјалне карте,
пријава
несрећа на послу, евиденције о запосленим
радницима, евиденција о учесницима на
пракси и евиденција о радном стажу.
Учествује у изради решења из области рада
и радних односа као и у изради образаца
који се достављају Заједници здравственог
осигурања. Учествује и у изради свих
извештаја, месечних, тромесечних и
годишњих који се достављају Националној
служби за запошљавање, Фонду здравственог,
инвалидског
и пензионог осигурања.
Обавља административно техничке послове
за потребе расписивања огласа, односно
конкурса и послове статистике. Учествује
Страна 11
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заједно са осталим запосленим одељења у
стручној и техничкој припреми материјала
за Скупштину и њена тела. Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
3. ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
Обавља све дактилографске послове
у оквиру одељења, ради на пословима
умножавања и слагања писаног материјала
за потребе одељења као и друге техничке
послове
у вези са заказивањем и
одржавањем седница Скупштине града и
њених радних тела. Ради и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека за
скупштинске послове.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Основна школа,
положен дактилографски курс и најмање 1
година радног искуства у струци.
ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
I5 ГРУПА
ТЕХНОЛОГИЈЕ
1. ШЕФ ГРУПЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Опис послова:
Организује, координира и надзире
рад групе за информационе технологије,
учествује у планирању развоја, обавља
Страна 12
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најсложеније стручне послове у области
планирања развоја, одржавања и сигурности
рачунарско-комуникационе инфраструктуре
органа локалне самоуправе.
Учествује у организовању, координира
и надзире активности набавке, израде и
одржавања наменских програма и база
података за корисника, као и електронских
архива у органима локалне самоуправе.
Организује, координира и надзире
активности на успоствљању, одржавању
и развоју информатичких сервиса органа
локалне самоуправе.
Организује, координира и надзире
израду и примену интерних норми,
препорука и правила понашања корисника
информационе инфраструктуре.
Прати, проучава и примњује законске
и друге прописе из области информационе
технологије.
За свој рад, и рад групе неспоредно
је одговоран градоначелнику и начелнику
одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области техничко технолошких наука (
електротехничког, рачумарског, саобраћајног,
машинског и информатичког смера) , у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије) односно са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.
2. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ –
АДМИНИСТРАТОР IT СИСТЕМА
Опис послова:
Организује
целокупан
процес
пројектовања, планирања, конфигурисања,
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имплементације и одржавање комплетне
мреже инфраструктуре.
Учествује у припреми и спровођењу
набавке рачунарске опреме.
Планира
расподелу,
инсталира,
конфигурише и одржава опрему сервера.
Ради на пословима везним за
информатичке сервисе сервера.
Пројектовање рачунарских мрежа
малих и великих система.
Координира примену комбинацијe
скупа задатака у сврху надгледања
и
управљања
IT
инфраструктуром
организације.
Задужен за гаранцију исправног и
одговарајућег рада мреже, зависно од типа
апликација, броја корисника и подршке
пословним корисницима.
Конфигурација
и
тестирање
рачунарских компоненти.
Пружа
подршку
корисницима
приликом рада на мрежи.
Одржавање и инсталација сервера за
базе података.
Води бригу о сигурности система.
Електронско пословање и развој
електронске управе.
Прати активности корисника из
локалне и јавне мреже, снима активности и
спречава недозвољене активности.
Документује активности везане за
админстрацију сервера.
Управља корисничким налозима.
Ажурира постојећи и имплементира
нови софтвер на серверу, обавља и
друге послове по налогу шефа Групе за
информационе технологије.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу Групе за информационе технологије.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
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области техничко технолошких
наука
(електротехничког, рачумарског,
или
информатичког смера) , у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије)
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
3. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА
WEB ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ –
WEB ПРОГРАМЕР
Опис послова:
Учествује у активностима планирања,
развоја и одржавања информатичких сервиса
локалне самоуправе који обухвата WWW,
интернет домена, ftp и mail севера, online
сервиса као и специјализованих база података
и информатичких система доступних путем
јавне мреже.
Усавршавање и праћење HTML,
CSS, PHP у складу са иновативностима из
наведених области.
Омогућава
аутоматизацију
објављивања садржаја.
Пише WEB сервлете, остварује
комуникацију на интернету, креира Wеb
апликацију различитих намена, остварује
техничке предуслове за онлине продају и
промоцију.
Електронско пословање и развој
електронске управе.
Прати корпоративни индентитет
сајтова израђених почев од базног сајта
града па до свих сајтова јавних предузећа
који припадају јединици Градске управе.
Надзире и одржава програмску
подршку са надлежним особама за сервер
Страна 13
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и кординира WEB са надлежним службама
везаним за исто.
Администрација
Локал
инфо
сервиса.
Води документацију о инсталираној
опреми, софтверу и обављеним радовима,
обавља и друге послове по налогу шефа
Групе за информационе технологије.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу Групе за информационе технологије.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области техничко технолошких
наука
електротехничког,
рачунарског,
или
информатичког смера) , у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије)
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
4. ВИШИ
СТРУЧНИ
САРАДНИК
ЗА IТ АДМИНИСТРАЦИЈУ И
ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ
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Бекаповање података и опоравак
оштећења података.
Електронско пословање и развој
електронске управе.
Администрација
Локал
инфо
сервиса.
Подршка корисницима – help desk.
Води бригу о сигурности система.
Учествује у припреми и спровођењу
набавке рачунарске опреме, обавља и
друге послове по налогу шефа Групе за
информационе технологије.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу Групе за информационе технологије.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области техничко технолошких
наука
( електротехничког, рачумарског,
или
информатичког смера) , у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, (основне академске
студије или основне струковне студије)
односно на студијама у трајању од три
године, односно више образовање (VI степен
стручне спреме) стечено по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању, положен стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање
1 година радног искуства у струци.

Опис послова:
Организује
целокупан
процес
пројектовања, планирања, конфигурисања,
имплементације и одржавање комплетне
мреже инфраструктуре.
Рад на мрежном окружењу са
посебним акцентом на систематско и
мрежно администрирање и што ефикасније
коришћење мреже инфраструктуре од
важности IТ ресурса.
Дијагностиковање хардвeрских и
софтверских проблема, замена оштећених
компоненти.
Страна 14

I6 СЛУЖБА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ – ГРАДСКЕ
КУЋЕ
1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ – ГРАДСКЕ
КУЋЕ
Опис послова:
Врши распоред послова и задатака
у одсеку. Координира рад извршилаца у
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њиховом извршавању послова и задатака.
Води евиденцију о присуству на послу,
организује коришћење годишњих одмора
у складу са Законом. Стара се о уредном
и ефикасном извршавању послова и
радних задатака, утврђених обавеза и
одржавања радне дисциплине. Стара
се о одржавању техничке исправности
возила, електроинсталација, водоводне
мреже и централног грејања. Уредно води
евиденцију техничке исправности возила,
стара се о благовременом
техничком
прегледу и регистрацији истих. Стара
се о превентивном и редовном одржавању
пословних зграда Градске управе Лозница
и одржавању хигијене у пословним
просторијама органа управе. Издаје путне
налоге за коришћење службених возила,
води евиденцију о пређеној километражи
и потрошњи погонског горива. Делимично
учествује у поступку спровођења јавних
набавки. Обавља послове противпожарне
заштите.
Води евиденцију о редовној контроли
громобранске инсталације и одржавања
обуке из области ПП и ПТ заштите. Обавља
послове планирања одбране, сарадње и
координације са органима Министарства
одбране који су надлежни за планирање
одбране. У извршавању својих послова и
радних задатака непосредно је одговоран
руководиоцу одељења. Обавља и друге
послове и задатке из делокруга рада одсека и
одељења по налогу руководиоца одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области економских наука
у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на

Број 12

снагу Закона о високом образовању положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.
2. ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ
Опис послова:
У координацији са органима
Министарства одбране који су надлежни
за планирање одбране, обавља послове
планирања одбране органа града Лознице
који садрже план мера приправности,
план задатака и мера за мобилизацију,
план функционисања цивилне заштите,
осматрања, обавештавања и узбуњивања,
план
телекомуникационо-информатичког
обезбеђења и заштите (криптозаштите)
информација,
план
организације
и
функционисања, план измештања на ратне
локације и план мера безбедности и заштите
при томе користећи законе и друге прописе
неопходне за израду наведених планова,
обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области општенародне одбране у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер,специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), односно са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства
у струци.
3. ТЕЛЕФОНИСТА
Опис послова:
Врши пријем
и предају спољних и
унутрашњих
веза
преко
аутоматске
Страна 15
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телефонске центра. Врши замену портира у
току паузе (дневни одмор).
Број извршилаца: 1
Посебни услови: IV степен стручне
спреме (друштвеног или техничког смера) и
најмање 1 година радног искуства у струци.
4. ЕКОНОМ
Опис послова:
Складишти и издаје канцеларијски
материјал по претходно прибављеним
потребама
за свако одељење, врши
требовање и дистрибуцију средстава кућне
хемије, како за потребе Градске управе тако
и за потребе месних канцеларија. Стара се о
исправности и сервисирању противпожарне
опреме (апарати и хидранти), редовно
контролише рад чистачица, евидентира и
задужује раднике управе са ново набављеном
опремом и инвентаром. Ради на пословима
фотокопирања и умножавања скупштинског
и осталих материјала у време одсуствовања
копиранта, по потреби обавља и послове
возача и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: ССС (друштвеног
или техничког смера), IV степен стручне
спреме.
5. КОПИРАНТ
Опис послова :
Умножава и слаже материјале за
седнице Скупштине града, њених радних
тела и Градског већа. Умножава материјале
за потребе органа управе и других
државних органа. Врши прихват и издавање
канцеларијског материјала у време одсуства
економа. Ради на отклањању ситних кварова
на пословним зградама.
Страна 16
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Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (друштвеног
или техничког смера), IV степен стручне
спреме.
6. ПОРТИР-ЧУВАР
Опис послова:
Врши
физичко
обезбеђивање
пословних зграда Градске управе
по
распореду рада у улици Карађорђевој број
2, 24 сата дневно целе године укључујући
викенде и верске и државне празнике и у
улици Владе Зечевића бр. 2 (стара зграда).
Контролише улаз и излаз лица у пословне
зграде и предузима мере којима се обезбеђује
сигурност запослених, имовине и странака у
објектима. У случају утврђивања постојања
опасности по безбедност физичких лица и
имовине, обавештава без одлагања шефа
одсека, начелника одељења и дежурну
службу Одељења унутрашњих послова у
Лозници.
На радном месту је дужан да буде
пристојно одевен и да у свему поштује
правила службе. У зимском периоду по
потреби рашчишћава снег са тротоара
око зграда Градске управе као и испред
улаза у обе зграде, ради несметаног уласка
запослених радника и странака.
Стара се о правилној употреби ИД
картица запослених радника у Градској
управи. Сваки портир мора у току своје
смене (поготову поподне ноћу и викендом)
да више пута обиђе зграду и сва запажања
која тада буде имао упише у књигу и кад
следећи дан дође
шеф одсека да му то одмах пренесе а ако је
нешто хитно и одмах на кућни број (мисли се
на инвентар у згради, грејна тела, компјутере,
видео надзор систем ИД картица ако су неки
радови рађени у згради итд.).
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Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа службе.
Број извршилаца: 4
Посебни услови: ССС (друштвеног
или техничког смера), IV степен стручне
спреме.
6А. ПОРТИР-ЧУВАР
Опис послова: Исти као у тачки 7.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: КВ (без обзира на
занимање), III степен стручне спреме.
7. ВОЗАЧ
Опис послова:
Обавља
превоз
функционера
града Лозница, Градског већа сталних и
повремених комисија. Развози материјале
и позиве одборницима Скупштине града,
члановима Градског већа, члановима
сталних и повремених комисија. Стара се
о исправности и чистоћи возила које им
је поверено на управљање, води рачуна о
исправности и чистоћи гаража у које су
дужни да смештају аутомобиле у време
када нису на вожњи. Дужни су да у зимском
периоду очисте снег ради лакшег и безбедног
уласка у возило потенцијалног путника.
Дужни су да исправно попуњавају путни
налог са уносом наточеног горива, пређених
километара и да се старају о економичној
експлоатацији возила.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа службе.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: КВ возач, или ССС,
положен возачки испит „Б“ кетегорије и
најмање 1 година радног искуства.
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8. КУРИР
Опис послова:
Врши доставу поште за потребе
свих органа управе, разносе материјале за
заказане седнице Скупштине града, Градског
већа и сталне и повремене комисије, само
на подручју града, у приградским деловима
Клубаца и Лозничког Поља. Курири
обављају послове физичког карактера у
смислу преноса канцеларијског намештаја,
приликом пресељења радника из једне
канцеларије у другу и сл. Обавезно чисте
снег са тротоара око зграде Градске управе
и са кровова (нарочито равног кров) зграда
Градске управе. Води тачну евиденцију кроз
књигу пријема и слања поште са тачним
називом акта, документа који се уручују
и тачним датумом и временом уручења
сваке пошиљке појединачно и почетком
сваког месеца доставља шефу одсека
писани извештај о томе. У случају да се
деси да из било ког разлога нема копиранта
у копирници а тренутно немају пошту да
разносе, обављају и послове копиранта.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа службе.
Број извршилаца: 3
Посебни услови: Основна школа
9. ЧИСТАЧИЦА
Опис послова:
Врши послове на одржавању чистоће
у радним и другим (помоћним) просторијама
свих органа Градске управе по утврђеном
распореду и приближно истих површина.
За свој рад непосредно су одговорне шефу
Одсека за заједничке послове и начелнику
одељења.
Стара се о редовном заливању
цвећа по ходницима и канцеларијама, води
рачуна кад је потребно заменити земљу
у некој саксији као и чистоћи цвећа које
Страна 17
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је у саксијама. Дужне су да одмах након
доласка у смену обиђу простор за који су
задужене, да чисте и ако има нешто везано
за недостатке (нема сијалице у WC, цури
славина или водокотлић, нема саксије од
цвећа на ходнику, нема столице, стола или
итисона у ходнику) обавесте одмах шефа
одсека да би се предузеле мере у циљу
отклањања кварова.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа службе.
Број извршилаца: 8
Посебни услови: Основна школа
II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
У Одељењу за оипшту управу
систематизује се укупо 24 раднa места за 46
извршиоца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује рад одељења и стара
се о правилном распореду послова на
унутрашње
организационе
јединице,
одређује рокове за извршење послова и врши
надзор над извршавањем задатака и послова
организационих јединица (уколико нису
самостални у обављању послова по закону).
Стара се о правилном коришћењу имовине и
средстава за рад, стара се о благовременом
и законитом решавању захтева правних и
физичких лица, стара се о изради нацрта и
предлога аката и материјала из делокруга
одељења и врши и друге послове у складу
са Законом и датим овлашћењима начелника
Градске управе. Прати законске и подзаконске
акте и редовно врши усклашавање
номрмативних аката Града, по којима су
одељења дужна да поступају, са истим, прати
и иницира поштовање рокова за поступање
из надлежности одељења у складу са актима
Страна 18
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Града и доставља предлоге аката надлежним
одељењима на даље поступање.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства.
ПРАВНЕ
II1 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ
1.ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује рад одсека, стара се о
благовременом извршавању послова, о
правилном коришћењу средстава за рад
и одговоран је за исте, стара се о изради
нацрта и предлога аката и материјала из
делокруга одсека, стара се о правилном
и равномерном распореду послова
на
поједине извршиоце. Пружа правну
помоћ
грађанима и
организацијама
у њиховим међусобним односима и у
остваривању и заштити њихових права и
на закону заснованих интереса на начин и у
границама одређеним законом, даје правне
савете, саставља поднеске (тужбе, жалбе,
представке, молбе и др.) и саставља исправе
(уговоре, изјаве, тестаменте и др.), даје
податке о кретању предмета по ЗУП-у врши
надзор на извршењем задатака и послова у
Услужном центру, координира и организује
рад извршилаца, сарађује са начелником
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одељења и шефовима одсека у оквиру
одељења, ради постизања веће афикасности
рада Услужног центра, као и друге послове
по налогу начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства.
2. ПОСЛОВИ
ПОМОЋИ

ПРУЖАЊА ПРАВНЕ

Опис послова:
Пружа правну помоћ грађанима и
организацијама у њиховим међусобним
односима и у остваривању и заштити
њихових права, и на закону заснованих
интереса на начин и у границама одређеним
законом, даје правне савете, саставља
поднеске (тужбе, жалбе, преставке, молбе
и др.) и саставља исправе (уговоре, изјаве,
тестаменте и др.), врши и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
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студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 2 године
радног искуства.
3. ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ
Опис послова:
Обавља послове пријема, прегледања,
евидентирања и рапосређивања предмета
у рад, врши административно-техничко
обрађивање аката, разводи предмете и
акте, води евиденцију
о предметима
и
актима
по систему
картотеке и
јединствених класификационих знакова и
даје податке о кретању предмета по ЗУП-у
по организационим јединицама Градске
управе. Поред осталог врши распоређивање
аката и поште који се не заводе у картотеку
и води доставну књигу поште, распоређује
службене листове, гласнике, часописе и
др., односно води евиденцију о њиховој
достави, а обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА ОВЕРУ
Опис послова:
Врши послове овере потписа, преписа
и рукописа, прима захтеве за издавање
уверења, прикупља податке за издавање
уверења, куца и издаје уверења на основу
изјава сведока, води евиденцију о издатим
уверењима, одлаже, чува и на крају године
предаје писарници, обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и шефа
одсека.
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Број извршилаца: 2
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
5. ПОСЛОВИ AЖУРИРАЊА БИРАЧКИХ СПИСКОВА
Опис послова:
Ажурирање дела бирачког списка за
подручије јединице локалне самоуправеграда Лознице. Ажурирање обухвата
вршење промена у бирачком списку (упис,
брисање, измена, допуна или исправка) по
службеној дужности или на захтев грађана
до закључења бирачких спискова и друге
послове у складу са Законом о јединственом
бирачком списку, обавља и послове у вези
спровођења избора.
По потреби мења и помаже
референту за пријем поднесака и радне
књижице и референту за оверу. Обавља и
друге послове по налогу начелника одељења
и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена
из области економских, правних или
информатичких наука у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, (основне академске
студије или основне струковне студије),
односно на студијама у трјању од три
године, односно више образовање (VI степен
стручне спреме), стечено по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању положен стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање
2 године радног искуства у струци.
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6. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПРИЈЕМ
ПОДНЕСАКА И РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
Опис послова:
Даје обавештења странкама за
остваривање њихових права, прима поднеске
од странака и доставља их писарници.
Прима захтеве за издавање радних
књижица, оверава радне књижице и њихове
преписе и врши промене у њима. Обрађује
уверења о здравственом стању животиња
на подручју
Лознице,
Крајишника,
Башчелука, Трбушнице, «4 Јул» Трбушница
и Градилиште, води евиденцију о издатим
уверењима о здравственом стању животиња и
обезбеђује њено чување, по потреби помаже
и мења референта за оверу, обавља и друге
послове по налогу начелника одељења и
шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
7. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ АРХИВСКОГ
И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА
Опис послова:
Стара се о правилној примени свих
прописа којима се уређује канцеларијско
пословање, учествује у припреми и
припрема предлоге аката и материјала из
делокруга писарнице, непосредно обавља
све прописане послове у архивском депоу,
издаје предмете на реверс, води архивску
књигу, води све послове око избацивања
безвредног регистраторског материјала,
ради на аутоматској обради података о
канцеларијском пословању, формира и
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одржава датотеке, ради са странкама по
потреби израђује дневне и периодичне
извештаје, прати динамику примљених и
архивираних предмета, врши статистичку
обраду података и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 2 године радног
искуства у струци.
8. ПОСЛОВИ
ИНФОРМИСАЊА У
УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
Опис послова:
Обавља
послове
пружања
информација у вези са радом услужног
центра, издаје одговарајуће обрасце по
захтеву странака, врши замену референта за
наплату административних такси и других
референата из других одељења у њиховој
одсутности као и све друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне упрве и најмање 2
године радног искуства у струци.
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II2 ОДСЕК ЗА МАТИЧНЕ ПОС-ЛОВЕ И
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
1. МАТИЧАР
Опис послова:
Обавља послове утврђивања насталих
промена у све матичне књиге (примењује
пресуде о разводу брака, промене настале
услед венчања, смрти, промене личног
имена, исправке грешака као и све друге
промене), уноси клаузулу у матичне књиге,
о накнадно утврђеном држављанству, врши
примену ЈМБГ, обрађује извештаје ОУП-а
о проведеним променама ради примене у
дупликате матичних књига, као и извештај
надлежним органима о насталим променама
у свим матичним књигама, и упису у ЈМБГ,
улаже предмете о извршеним променама
и уписима у досијеа, односно фасцикле,
води дупликате матичних књига венчаних
са регистром и ради на уносу података
из матичних књига и књига држављана у
централни регистар-локалну апликацију,
обавља послове виталне статистике венчаних
(образац ДЕМ-3), за време дежурства води
матичну књигу венчаних, обавља венчања и
сачињава потребну документацију о истом и
издаје потврде за обављање сахране умрлих
лица, прима пошту, распоређује је и одговара
на примљене захтеве.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичко
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном
пољу
друштвено
хуманистичких наука, односно високо
образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, друштвеног
смера), високо образовање стечено на
студијама
првог
степена
(основним
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академским студијама, основним струковним
студијама), односно на студијама у трајању
до 3 године друштвеног смера, положен
посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 2 године радног
искуства у струци.
За затечене матичаре и заменике
матичара који на дан ступања на снагу Закона
о матичним књигама («Сл.гласник РС»,
20/09) немају ВСС посебни услови су: ССС
(економског или правног смера, гимназија),
IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе
,најмање 2 године радног искуства у струци
и положен посебан стручни испит ( до
28.12.2012. год.) за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара.
2. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА
Опис послова:
Прима захтеве за издавање извода из
матичних књига рођених, венчаних, умрлих
и уверења о држављанству.
Издаје урађене изводе и уверења
и даје сва обавњштења странкама о
потребним документима ради обављања
послова везаних за матичну службу односно
издавања исправа. Ради на уносу података
из матичних књига и књига држављана у
централни регистар-локалну апликацију.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичко
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном
пољу
друштвено
хуманистичких наука, односно високо
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образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, друштвеног
смера), високо образовање стечено на
студијама
првог
степена
(основним
академским студијама, основним струковним
студијама), односно на студијама у трајању
до 3 године друштвеног смера, положен
посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 2 године радног
искуства у струци.
За затечене матичаре и заменике
матичара који на дан ступања на снагу Закона
о матичним књигама («Сл.гласник РС»,
20/09) немају ВСС посебни услови су: ССС
(економског или правног смера, гимназија),
IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе
,најмање 2 године радног искуства у струци
и положен посебан стручни испит ( до
28.12.2012. год.) за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара.

3. АДМИНИСТРАТОР МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
Опис послова:
Прима молбе и обрађује све изводе
и уверења која се издају на основу матичне
евиденције и води евиденцију о њиховом
издавању, чува и укоричава матичне књиге.
Сачињава све спискове на основу матичне
евиденције (спискове за регрутацију, спискове
деце која подлежу вакцинацији, спискове
деце дорасле за основно школовање и друге
извештаје и изводе које траже органи),
оверава пријаве за личне карте (подаци о
лицу), издаје пријаве за наше раднике у
иностранству, доставља изводе из матичне
књиге рођених УОП-у, ради одређивања
ЈМБГи води електронску пошту.
Број извршилаца: 2
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Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
4. ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ
Опис послова:
Обавља све административно-дактилографске послове за потребе Одсека за
матичне послове а по потреби и друге
послове из делокруга одељења по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
година радног искуства у струци.
5. ШЕФ МЕСНЕ
МАТИЧАР

КАНЦЕЛАРИЈЕ

-

Опис послова:
Припрема поднеске за градску
управу и врши њихово достављање, врши
оверу потписа, рукописа, оверава пријаве за
личне карте. Издаје уверења о чињеницама
о којима се води службена евиденција.
Издаје уверења о чињеницама о којима се
не води службена евиденција која је законом
прописана и доказивање тих чињеница.
Врши пријем, завођење (води скраћени
деловодник и попис аката), развођење,
архивирање, одлагање и чување предмета
и врши експедицију поште (води доставну
књигу и контролник поштарине).
Врши саслушање странака и сведока,
обавља послове држављанства (води књигу
држављана, уноси клаузуле и матичне књиге
о накнадно утврђеном држављанству),
издаје уверења о држављанству, саставља
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извештаје и доставља податке за потребе
органа и организација (спискове лица
дораслих за регрутацију, спискове деце
која подлежу вакцинацији, спискове деце
дорасле за осовну школу, води матичне
књиге рођених, венчаних и умрлих, као и
регистре уз њих, ради дупликате матичних
књига, ради на уносу података из матичних
књига и књига држављана у централни
регистар-локалну апликацију, издаје изводе
уверења на основу матичних књига, врши
промене у матичним књигама (примењује
пресуде о разводу брака, примењује сва
решења о насталој промени), шаље извештај
о венчању или смрти лица уколико је лице
рођено ван подручја месне канцеларије,
саставља записник о признавању очинства и
записник о одређивању имена новорођеног
детета, обавља послове виталне статистике
(обрада листића ДЕМ-1, 2, 3 и 4), врши
промене ЈМБГ са извештајном службом и
обавља друге послове у складу са законом и
Одлуком о Градској управи.
Број извршилаца: 18
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичко
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном
пољу
друштвено
хуманистичких наука, односно високо
образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, друштвеног
смера), високо образовање стечено на
студијама
првог
степена
(основним
академским студијама, основним струковним
студијама), односно на студијама у трајању
до 3 године друштвеног смера, положен
посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 2 године радног
искуства у струци.
За затечене матичаре и заменике
матичара који на дан ступања на снагу Закона
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о матичним књигама («Сл.гласник РС»,
20/09) немају ВСС посебни услови су: ССС
(економског или правног смера, гимназија),
IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе
,најмање 2 године радног искуства у струци
и положен посебан стручни испит ( до
28.12.2012. год.) за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара.
6. ЗАМЕНИК ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА
Опис послова:
Припрема поднеске за градску
управу и врши њихово достављање, врши
оверу потписа, рукописа, оверава пријаве за
личне карте. Издаје уверења о чињеницама
о којима се води службена евиденција.
Издаје уверења о чињеницама о којима се
не води службена евиденција која је законом
прописана и доказивање тих чињеница.
Врши пријем, завођење (води скраћени
деловодник и попис аката), развођење,
архивирање, одлагање и чување предмета
и врши експедицију поште (води доставну
књигу и контролник поштарине).
Врши саслушање странака и сведока,
обавља послове држављанства (води књигу
држављана, уноси клаузуле и матичне књиге
о накнадно утврђеном држављанству),
издаје уверења о држављанству, саставља
извештаје и доставља податке за потребе
органа и организација (спискове лица
дораслих за регрутацију, спискове деце
која подлежу вакцинацији, спискове деце
дорасле за осовну школу, води матичне
књиге рођених, венчаних и умрлих, као и
регистре уз њих, ради дупликате матичних
књига, ради на уносу података из матичних
књига и књига држављана у централни
регистар-локалну апликацију, издаје изводе
уверења на основу матичних књига, врши
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промене у матичним књигама (примењује
пресуде о разводу брака, примењује сва
решења о насталој промени), шаље извештај
о венчању или смрти лица уколико је лице
рођено ван подручја месне канцеларије,
саставља записник о признавању очинства и
записник о одређивању имена новорођеног
детета, обавља послове виталне статистике
(обрада листића ДЕМ-1, 2, 3 и 4), врши
промене ЈМБГ са извештајном службом и
обавља друге послове у складу са законом и
Одлуком о Градској управи.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичко
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном
пољу
друштвено
хуманистичких наука, односно високо
образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, друштвеног
смера), високо образовање стечено на
студијама
првог
степена
(основним
академским студијама, основним струковним
студијама), односно на студијама у трајању
до 3 године друштвеног смера, положен
посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 2 године радног
искуства у струци.
За затечене матичаре и заменике
матичара који на дан ступања на снагу Закона
о матичним књигама («Сл.гласник РС»,
20/09) немају ВСС посебни услови су: ССС
(економског или правног смера, гимназија),
IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе
,најмање 2 године радног искуства у струци
и положен посебан стручни испит ( до
28.12.2012. год.) за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара.
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II3 ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује рад одсека, стара се о
благовременом извршавању послова, о
правилном коришћењу средстава за рад,
стара се о изради нацрта и предлога аката
и материјала из делокруга одсека, стара
се о правилном и равномерном распореду
послова на поједине извршиоце, присуствује
седницама Скупштине и њених радних
тела, врши стручне послове у вези са
функционисањем месних заједница и зборова
грађана, прати њихов рад и информише
Скупштину о њиховом раду, прати рад
органа у месним заједницама и присуствује
њиховим седницама и зборовима грађана,
врши и друге послове по налогу начелника
одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер,специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства.
2. КООРДИНАТОР
ЗА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПОСЛОВЕ

Опис послова:
Обавља послове контроле рада
месних заједница, пружа стручну и техничку
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помоћ месним заједницама, односно
председнику и Савету месних заједница у
спровођењу активности из делокруга рада
месне заједнице, по потреби присуствује
седницама Савета месне заједнице и
зборовима грађана.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилац: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области правних или било којих других
друштвено хуманистичких наука у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 године радног искуства
у струци.
3. КОНТИСТА ЗА ПОСЛОВЕ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
Опис послова:
Обавља послове пријема и контроле
књиговодствених
исправа,
припрема
документацију за књижење и контирање
налога, прикупља предлоге финансијских
планова и програма рада месних
заједница, израђује консолидовани предлог
финансијског плана, извештава о његовом
извршењу током године, врши израду
завршних рачуна за месне заједнице.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Страна 25

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне упаве и 2 године
радног искуства у струци.
4. КЊИГОВОЂА
ЗА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПОСЛОВЕ

Опис послова:
Врши књижење пословних промена
у главној и помоћним књигама, води
аналитичке евиденције, књижи контирану
документацију, усаглашава аналитичке
евиденције са синтетичким евиденцијама,
припрема налоге за плаћање, води евиденцију
обвезника самодоприноса.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне упаве и 2 године
радног искуства у струци.

II4 КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА
ПОСЛОВЕ
МЕСНЕ
САМОУПРАВЕ
БАЊА
КОВИЉАЧА
1. МЕНАЏЕР МЕСНЕ
БАЊА КОВИЉАЧА

ЗАЈЕДНИЦЕ

Опис послова:
За вршење одређених послова
Месне заједнице односно јединице месне
самоуправе, Месна заједница користи услуге
менаџера Месне заједнице, који обавља
следеће послове:
Страна 26

28. 04. 2016.

- послове које му повери Савет месне
заједнице;
- организује и руководи извршењем
појединих послова који се односе на
управљање материјалним ресурсима МЗ-е у
складу са законом;
- предлаже Пројекте којима се
подстиче економски развој и задовољавају
потребе грађана Месне заједнице односно
јединице месне самоуправе;
- подстиче предузетничке иницијативе
и стварање приватно-јавних аранжмана и
партнерстава која су неопходна за остварење
ширих – општих интереса Месне заједнице;
- подстиче и координира инвестициона
улагања и привлачења капитала у Месну
заједницу;
- иницира измене и допуне разних
прописа и нормативних аката у циљу
стварања услова за бољи живот и рад
мештана Месне заједнице;
- предузима мере на заштити животне
средине Месне заједнице;
- обавља и друге послове које му
повери градоначелник и Градско веће а
у складу са Одлуком о оснивању месних
заједница и Статутом месне заједнице.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
годинa радног искуства у струци.
2. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
БАЊА
КОВИЉАЧА
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Опис послова:
Обавља мање сложене послове
за потребе Савета месних заједница,
обавља послове који се односе на послове
спровођења референдума, избора органа
МЗ, увођења самодоприноса, збора грађана
месне заједнице, послове везане за пријем
странака, евидентирање захтева странака
упућених Савету месне заједнице, обавља
и друге послове по налогу менаџера МК,
начелника Градске управе,
начелника
одељења и председника Савета месне
заједнице.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит у
органима државне управе и намање 6 месеци
у струци.
ЗА
ПОСЛОВЕ
II5 КАНЦЕЛАРИЈА
МЕСНЕ САМОУПРАВЕ ЛЕШНИЦА
1. МЕНАЦЕР МЕСНЕ
ЛЕШНИЦА

ЗАЈЕДНИЦЕ

Опис послова:
За вршење одређених послова
Месне заједнице односно јединице месне
самоуправе, Месна заједница користи услуге
менаџера Месне заједнице, који обавља
следеће послове:
- послове које му повери Савет месне
заједнице;
- организује и руководи извршењем
појединих послова који се односе на
управљање материјалним ресурсима МЗ-е у
складу са законом;
- предлаже Пројекте којима се
подстиче економски развој и задовољавају
потребе грађана Месне заједнице односно
јединице месне самоуправе;
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- подстиче предузетничке иницијативе и стварање приватно-јавних аранжмана
и партнерстава која су неопходна за
остварење ширих – општих интереса Месне
заједнице;
- подстиче и координира инвестициона улагања и привлачења капитала у
Месну заједницу;
- иницира измене и допуне разних
прописа и нормативних аката у циљу
стварања услова за бољи живот и рад
мештана Месне заједнице;
- предузима мере на заштити животне
средине Месне заједнице;
- обавља и друге послове које му
повери градоначелник и Градско веће а
у складу са Одлуком о оснивању месних
заједница и Статутом месне заједнице.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
годинa радног искуства у струци.
2. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕШНИЦА
Опис послова:
Обавља мање сложене послове
за потребе Савета месних заједница,
обавља послове који се односе на послове
спровођења референдума, избора органа
МЗ, увођења самодоприноса, збора грађана
месне заједнице, послове везане за пријем
странака, евидентирање захтева странака
упућених Савету месне заједнице, обавља
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и друге послове по налогу менаџера МК,
начелника Градске управе, начелника
одељења и председника Савета месне
заједнице.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија) IV степен
стручне спреме, положен стручни испит
у органима државне управе и најмање 6
месеци радног искуства у струци.
II6 КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА
ПОСЛОВЕ
МЕСНЕ САМОУПРАВЕ ДРАГИНАЦ
1. МЕНАЦЕР МЕСНЕ
ДРАГИНАЦ

ЗАЈЕДНИЦЕ

За вршење одређених послова
Месне заједнице односно јединице месне
самоуправе, Месна заједница користи услуге
менаџера Месне заједнице, који обавља
следеће послове:
- послове које му повери Савет месне
заједнице;
- организује и руководи извршењем
појединих послова који се односе на
управљање материјалним ресурсима МЗ-е у
складу са законом;
- предлаже Пројекте којима се
подстиче економски развој и задовољавају
потребе грађана Месне заједнице односно
јединице месне самоуправе;
- подстиче предузетничке иницијативе и стварање приватно-јавних аранжмана и
партнерстава која су неопходна за остварење
ширих – општих интереса Месне заједнице;
- подстиче и координира инвестициона улагања и привлачења капитала у
Месну заједницу;
- иницира измене и допуне разних
прописа и нормативних аката у циљу
стварања услова за бољи живот и рад
мештана Месне заједнице;
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- предузима мере на заштити животне
средине Месне заједнице;
- обавља и друге послове које му
повери градоначелник и Градско веће а
у складу са Одлуком о оснивању месних
заједница и Статутом месне заједнице.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
годинa радног искуства у струци.
III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
У
Одељењу
за
привреду
систематизује се укупно 15 радних места са
18 извршиоца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Представља и руководи радом
одељења, организује и обезбеђује услове за
обављање послова и задатака из делокруга
рада одељења, стара се и одговоран је за
ажурно ефикасно и законито извршавање
послова и задатака, остварује сарадњу
са другим органима, организацијама
и заједницама, стара се о правилном
коришћењу имовине и средстава за рад,
стара се о правилном распореду послова, о
пуној запослености и о испуњавању радних
дужности радника, о стручном усавршавању
радника.
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Доноси решења у управном поступку
а по потреби овлашћује и друге раднике у
одељењу за вршење одређених послова у
управним стварима, врши и друге послове
утврђене Законом и општим актима. Прати
законске и подзаконске акте и редовно врши
усклашавање номрмативних аката Града, по
којима су одељења дужна да поступају, са
истим, прати и иницира поштовање рокова
за поступање из надлежности одељења у
складу са актима Града и доставља предлоге
аката надлежним одељењима на даље
поступање.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено-хуманистичких наука и
техничко технолошких наука (економског
правног, пољопривредног и технолошког
смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова,(дипломске
академске
студијемастер,специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста, дипломирани
правник дипломирани инж.пољопривреде и
дипломирани инж. Технологије са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.
2. ПОМОЋНИК
ЉЕЊА

НАЧЕЛНИКА

ОДЕ-

Опис послова:
Помаже начелнику Одељења у
обављању послова из описа његовор радног
места и замењује га у случају његове
одсутности и спречености.
Број извршилаца: 1
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Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено-хуманистичких наука и
техничко технолошких наука (економског
правног, пољопривредног и технолошког
смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер,специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста, дипломирани
правник дипломирани инж.пољопривреде и
дипломирани инж. Технологије са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.
3. ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
И УСТАНОВА
Опис послова:
Предлаже пројекте у области Јавних
предузећа и установа;
- сачињава мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој Јавних
предузећа и установа;
- покреће иницијативе за решавање
питања из области Јавних предузећа и
установа на територији града Лознице;
- даје упутства при решавању питања
из области Јавних предузећа и установа на
територији града Лознице;
- сарађује се свим субјектима у
области Јавних предузећа и установа у
процесу утврђивања проблематике везане
за Јавна предузећа и установе на територији
града Лознице, као у процесу решавања
постојећих проблема у области Јавних
предузећа и установа;
- даје мишљења о начину решавања
проблематике везане за конкретне субјекте у
области Јавних предузећа и установа;
- сарађује са свим органима и
институцијама који располажу подацима
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неопходним за обављање послове из његове
надлежности;
- обавља и друге послове у области за
коју је постављен, по налогу градоначелника,
као и послове утврђене актом о организацији
Градске управе у чијој се надлежности
налазе послови везани за Јавна предузећа и
установе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено-хуманистичких наука и
техничко технолошких наука (економског
правног, пољопривредног и техничкотехнолошког смера у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, (дипломске академске студијемастер,специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста, дипломирани
правник дипломирани инж.пољопривреде и
дипломирани инж. технологије са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.
4. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Врши пријем поште и других
докумената за одељење, врши њихово
распоређивање на даљу надлежност, води
евиденцију о пријему поште и осталих
докумената из писарнице, врши слање
службених докумената, њихово завођење
у одговарајуће књиге и регистре, пријем
странака, води књигу налога и заводи налоге
за службена путовања радника одељења, ради
на рачунару и обавља дактилографске послове
на изради аналитичко информативних
материјала.
Води евиденцију радног времена,
израду плана и евиденцију коришћења
годишњих одмора у одељењу. Ради на изради
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плана набавке канцеларијског материјала,
врши требовање истог и стара се о набавци
ситног инвентара и основних средстава за
потребе одељења.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме, дактилографски курс, курс
за компјутере, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
5. ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
Обавља све дактилографске послове
на изради аналитичко информативних
материјала, анализа, извештаја, информација,
програма, планова, биланса, одлука и других
општих нормативних и управних аката у
одељењу, врши умножавање потребног
материјала, слагање и достављање истих.
Обавља и друге послове по налогу
непосредних руководилаца одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: НСС (основна
школа), дактилографски курс и најмање 1
година радног искуства у струци.
III1ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПРИВРЕДУ И
РАЗВОЈ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ
СЕКТОРА
Опис послова:
Организује рад одсека и стара се
о правилном и равномерном распореду
послова на поједине извршиоце, стара се
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о правилном коришћењу средстава за рад
и одговоран је за исте, израђује нацрте
предлога аката и материјала из делокруга
одсека, прати стање у области привреде
и у вези са тим непосредно припрема
нацрте предлога одлука и других аката,
обавља послове који се односе на праћење
ефикасности и ажурности рада у решавању
у управном поступку и канцеларијском
пословању, као и друге послове по налогу
начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
друштвено-хуманистичких наука и техничко
технолошких наука (економског,правног и
технолошког смера у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани економиста,
дипломирани правник и дипломирани инж.
техннологије са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.
2. ПОСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПАРТНЕРСТВА, ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ
СЕКТОРА И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Опис послова:
Прати и проучава стање у области
привреде посебно јавног и приватног
сектора и у вези са тим непосредно
припрема и израђује елеборате, анализе,
студије, програме, извештаје и информације
које служе за утврђивање политике развоја
јавног и приватног сектора, припрема нацрте
и предлоге одлука и других аката, прати
њихову реализацију и сачињава одговарајуће
извештаје у складу са важећим законским
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прописима, стара се о спровођењу одлука,
закључака, мера и других аката Скупштине
града, Градског већа и њихових тела,
извештава о појавама и предузетим мерама
и предлаже одговарајућа решења.
Припрема материјале, учествује у
раду и стара се о реализовању закључака
градских комисија које буду формиране
за развој приватног и јавног сектора,
непосредно води све послове у управном
и вануправном поступку за ове области,
води службене регистре и све неопходне
евиденције, даје предлоге, пружа стручну
помоћ и расположиве податке у припреми и
реализацији планова за ове области, обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.
Врши непосредну контролу исплата
зарада, исплата по уговорима, других
примања (јубиланих награда, солидарне
помоћи и отпремнине) као и накнада
трошкова (трошкови службених путовања,
трошкови доласка и одласка са рада и рада
на терену) у складу са Законом, уредбама и
одлукама Владе Републике Србије.
Непосредно сарађује са Министарством финансија и Министарством рада и
запошљавања у вези са исплатама јавних
предузећа као и реализацијом Програма
пословања јавних предузећа, обавља и друге
послове по налогу начелника одељења и
шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
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3. ПОСЛОВИ ЗА ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Опис послова:
Прати и проучава стање у области мале
привреде, трговине, туризма, угоститељста,
занатства и пословних услуга и у вези
са тим непосредно припрема и израђује
елаборате, анализе, студије и програме који
служе као стручна основа за утврђивање
развојне политике у овим областима, прати и
анализира појаве и кретања у овим областима,
даје предлоге за предузимање мера које су од
значаја за утврђивање политике економског
развоја у овим областима, припрема нацрте
и предлоге одлука и других аката за ове
области.
Стара се око спровођења одлука,
закључака, мера и других аката Скупштине
града и Градског већа, и њихових тела као
и прописе виших органа који се односе
на ове области, прати њихову примену
и спровођење, извештава о појавама и
предузетим мерама и предлаже одговарајућа
решења.
Припрема материјале из области
мале привреде, сарађује са предузећима и
другим организацијама и заједницама из
свог делокруга рада.
Непосредно води све послове у
управном и вануправном поступку за ове
области.
Води управни поступак по захтевима
странака за обављање, привремени престанак
и престанак обављања делатности приватног
предузетништва које се обавља самосталним
личним радом и средствима у својини
грађана, води службене регистре и друге
евиденције, даје предлоге , пружа стручну
помоћ и расположиве податке у рализацији
планова развоја, обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
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области економских наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
2. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ И УПРАВНИ ПОСЛОВИ
Опис послова:
Прати
важеће
прописе,
даје
обавештења о примени закона и општих аката
и пружа стручну помоћ у јавним пословима
из делокруга рада Одељења. Обавља све
послове на припреми и доношењу нацрта
и предлога нових одлука, закључака и мера
из делокруга рада одељења, учествује у
припреми и усклађивању постојећих одлука
и нормативних аката које доноси Скупштина
града и Градско веће. Израђује збирне,
тромесечне, шестомесечне и годишње
извештаје о кретању и ажурности предмета у
управном и вануправном поступку у оквиру
одељења, врши заступање по овлашћењу
начелника одељења и пружа стручну помоћ
у најсложенијим управним пословима из
делокруга рада одељења као и друге послове
по налогу начелника одељења и шефа
одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука
у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
правник са стеченим образовањем на
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основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
5. ПОСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И

Опис послова:
Прати и проучава стање у области
саобраћаја, грађевинарства и стамбенокомуналне делатности града, и у вези са тим
непосредно припрема и израђује елаборате,
анализе, студије и програме који служе као
стручна основа за утврђивање развојне
политике у овим областима.
Стара се око спровођења одлука,
закључака, мера и других аката Скупштине
града и Градског већа и њихових тела као
и прописе виших органа који се односе
на ове области, прати њихову примену
и спровођење, извештава о појавама и
предузетим мерама и предлаже одговарајућа
решења.
Припрема нацрте и предлоге одлука
и других прописа и нормативних аката из
надлежности одељења у овим областима и
даје предлоге за предузимање одговарајћих
мера у складу са законским прописима у
вршењу послова и задатака, сарађује са
предузећима и другим организацијама и
заједницама.
Непосредно води све послове у
управном и вануправном поступку за ове
области, води службене регистре и друге
евиденције, даје предлоге, пружа стручну
помоћ и расположиве податке у рализацији
планова развоја, обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области техничких
наука (саобраћајни
смер) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студије-

Број 12

мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани инжењер
саобраћаја са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
6. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПРИВАТНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Опис послова:
Врши пријем странака и прима
документацију везану за послове мале
привреде, трговине, туризма, угоститељста,
занатства и пословних услуга у Услужном
центру, даје информације у вези са приватним
предузетништвом, издаје и прима захтеве за
упис радњи у регистар, измену решења и
привремено или трајно брисање радње из
регистра.
Издаје уврења за остваривање права
на име рада регистроване радње, издаје
решења о категоризацији соба за смештај
туриста, прима захтеве грађана којима
се иницирају послови из делокруга рада
одељења.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
степен стручне спреме, познавање рада на
рачунару, положен стручни испит за рад
у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
III2 ОДСЕК ЗА АГРАР И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
1. ПОСЛОВИ ШУМАРСТВА, ВОДОПРИВРЕДЕ И АГРАРА
Страна 33
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Опис послова:
Прати и проучава стање у области
пољопривреде, водопривреде, шумарства,
ветеринарства, и других пољопривредних
услуга у граду, непосредно израђује
елаборате, анализе, студије и програме који
служе као основа за утврђивање развојне
политике у овим областима, непосредно води
послове око рада комисије за комасацију
и уређење пољопривредног земљишта и
Комисије за процену штете од елементарних
и других непогода, припрема нацрте и
предлоге одлука и других аката из свог
делокруга рада и сарађује са предузећима,
задругама и другим организацијама,
органима и заједницама.
Стара се око спровођења одлука,
закључака, мера и других аката Скупштине
града, Градског већа и њихових тела као
и прописе виших органа који се односе
на ове области, прати њихову примену
и спровођење, извештава о појавама и
предузетим мерама и предлаже одговарајућа
решења.
Непосредно води све послове у
управном и вануправном поступку за ове
области, води службене регистре и друге
евиденције, обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области
техничко технолошких наука
(пољопривредног,шумарског смера) у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
инж. пољопривреде или, дипломирани инж.
шумарства са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци
Страна 34
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2. ПОСЛОВИ
ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
АГРОИНДУСТРИЈСКИХ КАПАЦИТЕТА
Опис послова:
Прати и проучава стање у области
пољопривреде, пољопривредних услуга
у граду, непосредно израђује елаборате,
анализе, студије и програме који служе као
основа за утврђивање развојне политике у
овој области.
Покреће иницијативу за израду
пројеката
у
области
проширивања,
унапређења и финализације капацитета
у агро-индустријском комплексу. Стара
се о примени програма развоја аграра
сопственом иницијативом или иницијативом
заинтересованих странака. Покреће и
усмерава иницијативе за сарадњу примарних
произвођача, задруга и предузећа у области
прераде пољопривредних производа.
Стручно се усавршава и прати
тенденције развоја технологија како при
узгоју тако и преради пољопривредних
производа.
Прати и предлаже постепену промену
структуре
примарне
пољопривредне
производње на територији града.
Непосредно води све послове у
управном и вануправном поступку за ове
области, води службене регистре и друге
евиденције, обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области
техничко технолошких наука
(пољопривредног смера) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно
дипломирани
инж.
пољопривреде са стеченим образовањем на
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основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци
3. ПОСЛОВИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
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студије),односно
дипломирани
инж.
пољопривреде са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.

Опис послова:
Прати и проучава стање у области
пољопривреде, пољопривредних услуга
у граду, непосредно израђује елаборате,
анализе, студије и програме који служе као
основа за утврђивање развојне политике у
овој области.
Стара се о целовитом развоју
села, праћењу проблема пољопривреде
у ширем смислу, предлаже предуслове
за развој сеоских домаћинстава, односно
пољопривредних газдинстава, а посебно
на плану пласирања наменских средстава
из аграрног буџета Републике Србије и
других приступних фондова Европске уније.
Посебно се стара о пласману подстицајних
средстава из буџета града у области аграра.
Обавља
послове
везане
за
регистрацију пољопривредних газдинстава,
остварује непосредну везу између физичких
и правних лица у аграру са Министарством
пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Непосредно води све послове у
управном и вануправном поступку за ове
области, води службене регистре и друге
евиденције, обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области
техничко технолошких наука
(пољопривредног смера) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне

4. АДМИНИСТРАТОР ЗА УРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Опис послова:
Прикупља и обрађује административно-финансијску и материјалну документацију везану за послове уређења
пољопривредног земљишта, евидентира
и прати извршавање уговорених радова
на спровођењу уређења пољопривредног
земљишта, подноси извештаје и информације
о оствареним материјалним ефектима
у току уређења, припрема и активира
документацију везану за обављање радова
на уређењу пољопривредног земљишта.
Обавља и друге послове и задатке
који се односе на спровођење уређења
пољопривредног земљишта.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економска,
пољопривредно-техничка школа), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И

У Одељењу за финансије и друштвене
делатности систематизује се укупно 24 радна
места са 27 извршиоца.
Страна 35
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1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује, обједињава и усмерава
рад у оквиру одељења, учествује у планирању,
припреми и изради Нацрта буџета града,
учествује у билансирању јавних средстава
и јавних издатака буџета града, учествује у
микроекономској и финансијској анализи
јавних средстава у функцији финансирања
јавних потреба града, пружа стручну помоћ
у финансијским
пословима директних
корисника буџетских средстава које се
односе на учешће у припреми и извршавању
финансијских планова. Учествује у припреми
одлука за остваривање изворних јавних
прихода и праћење њиховог спровођења,
пружа стручну помоћ и распоређује послове
на извршење по службама. Доноси решења
и друга акта у складу са Законом и даје
сагласност на преусмеравање апропријација
одобрених на име одређеног расхода у
износу од 5% вредности апропријације за
расход чији се умањује. Прати законске
и подзаконске акте и редовно врши
усклашавање номрмативних аката Града, по
којима су одељења дужна да поступају, са
истим, прати и иницира поштовање рокова
за поступање из надлежности одељења у
складу са актима Града и доставља предлоге
аката надлежним одељењима на даље
поступање. Обавља и друге послове по
налогу начелника Граске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
Страна 36
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рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.
2. ПОМОЋНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ
ДЕЛАТНОСТИ – ОБРАЗОВАЊА,
КУЛТУ-РЕ, ИНФОРМИСАЊА И
МЛАДЕ
Опис послова:
Предлаже пројекте у области
друштвених делатности – образовања,
културе, информисања и младе;
даје мишљења у вези са питањима
која су од значаја за развој друштвених
делатности
–
образовања,
културе,
информисања и младе;
покреће иницијативе за решавање
питања из области друштвених делатности –
образовања, културе, информисања и младе
на територији града Лознице;
даје упутства при решавању питања
из области друштвених делатности –
образовања, културе, информисања и младе
на територији града Лознице;
сарађује са свим установама,
предузећима и другим субјектима у
утврђивању проблематике везане за наведене
друштвене делатности на територији града
Лознице, у процесу решавања постојећих
проблема у области друштвених делатности
– образовања, културе, информисања и
питања младих;
даје мишеља о начину решавања
проблематике везане за конкретне субјекте
у области друштвених делатности –
образовања, културе, информисања и
младе;
сарађује са свим органима и
институцијама који располажу подацима
неопходним за обављање послова из његове
надлежности;
обавља и друге послове у области за
коју је постављен, по налогу градоначелника
као и послове утврђене актом организацији
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Градске управе у чијој се надлежности налазе
послови везани за друштвене делатности,
образовање, културу, информисање и младе.
Број извршилаца: 1
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Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека за јавне
набавке.
Број извршилаца: 2

Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
друштвено-хуманистичких наука и техничко
технолошких наука (економског,правног,
машинског, електротехничког и технолошког
смера) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
дипломирани
економиста,
дипломирани правник и дипломирани инж.
техннологије, дипломирани машински
инжењер, дипломирани инж. електротехнике
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци.

Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних или економских наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани правник или дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.

IV1 ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ НА
ПОСЛОВИМА
ФИНАНСИРАЊА
ЗДРАВСТВЕНЕ
И
СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

1. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис послова:
Учествује у припреми плана јавних
набавки. Припрема текст одлуке о покретању
поступка јавне набавке, припрема конкурсну
документацију, спроводи поступак јавне
набавке. Учествује у припреми извештаја
о спроведеним поступцима јавних набавки
за начелника Градске управе, начелницима
одељења и Управу за јавне набавке,
води евиденцију и чува документацију о
спроведеним поступцима јавних набавки.
Припрема писани уговор, одговоре на жалбе
понуђача за заштиту њихових права. Обавља
контакте са Управом за јавне набавке у вези
са прибављањем сагласности и мишљења.

IV2 ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ

Опис послова:
Обавља
послове
припреме
финансијских планова, плана извршења
буџета и учествује у извршењу буџета у
области здравствене и социјалне заштите. У
обављању послова сарађује са начелницима
одељања и служби у чијој су надлежности
наведени послови. Обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и шефа
службе.
Број извшрилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
Страна 37
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области економских наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
2. КООРДИНАТОР ГРУПЕ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ОПЕРАТИВУ И РАЧУНОВОДСТВО
Опис послова:
Координира групом за финансијску
оперативу и рачуноводство, организује,
обједињује и усмерава рад групе и одговоран
је за благовремено, законито и правилно
обављање послова. Врши распоред послова
из делокруга рада на непосредне извшиоце.
Прати и примењује законске прописе и пружа
стручну помоћ у њиховом спровођењу. Врши
контролу инструмената плаћања, контролу
благајничког пословања, вођења пословних
књига и других евиденција по корисницима.
Одговоран за обрачун и евиденцију прихода
које остваре органи Града. Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења и
шефа службе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
Страна 38
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3. ФИНАНСИЈСКИ
АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛИКВИДАТУРЕ
Опис послова:
Обавља послове пријема, контроле
и сравњења књиговодствених исправа,
припрема документацију за књижење и
контирање налога. Води књигу улазних
фактура и друге евиденције. Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења и
координатора групе.
Број извшрилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области економских наука
у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.
4. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗГОТОВИНСКОГ
И
ГОТОВИНСКОГ
ПЛАТНОГ
ПРОМЕТА
Опис послова:
Обавља све послове благајне за
Градску управу и органе града, води књигу
главне благајне и помоћних благајни,
саставља благајничке извештаје и одговоран
је за стање у благајни. Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења и
координатора групе.
Број извршилаца: 1
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Посебни услови: ССС (економска),
IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе и
најмање 2 године радног искуства у струци.
5. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ЗА КЊИЖЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И
ИЗРАДУ
ИЗВЕШТАЈА
–
КЊИГОВОЂА
Опис послова:
Обавља послове на припреми
документације за књижење, контирање
и евидентирање свих промена, вођења
пословних књига и одоговарајућих картица
за помоћну евиденцију. Учествује у изради
периодичних,
годишњих извештаја и
завршног рачуна. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и координатора
групе.
Број извшрилаца: 1
Посебни услови: ССС (економска,
гимназија), IV степен стручне спреме,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 2 године радног
искуства у струци.

6. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ЗА ПОСЛОВЕ ОБРАЧУНА ПЛАТА,
ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И
ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
Опис послова:
Прима документа за обрачун плата
изабраних, постављених и запослених лица
у органима града, врши контролу њихове
исправности, обрачунава плате, накнаде,
обуставе личних примања у складу са
важећим прописима, води евиденцију о
исплаћеним платама и саставља статистичке
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извештаје из делокруга рада. Припрема и
издаје уверења и потврде о примањима. Врши
и друге послове из делокруга финансијског
пословања по налогу начелника одељења и
координатора групе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економска
– економски, комерцијални техничар), IV
степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе
и најмање 2 године радног искуства у
струци.
7. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ГРАДСКЕ ИМОВИНЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СТАЊА
– КЊИГОВОЂА
Опис послова:
Обавља
послове
из
оквира
материјално-финансијског
пословања
који се односе на билансирање средстава,
обрачуна амортизације непокретне и
друге имовине, средстава и инвентара.
Саставља претходна стања за завршне
рачуне и периодичне обрачуне, прима и
контролише књиговодствене исправе и
води књиговодство основних средстава,
ситног инвентара и потрошног материјала,
саставља исправе и врши фактурисање.
Обавља предходне и припремне послове
за инвентарисање, саставља и врши
сравнивања стања по књиговодству и
налогу комисије за попис, води помоћне
евиденције о средствима и имовини. Врши
и друге послове из делокруга финансијског
пословања по налогу начелника одељења и
координатора групе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
Страна 39
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области економских наука
у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.
8. АДМИНИСТРАТОР НА ПОСЛОВИМА

НАПЛАТЕ

АДМИНИСТРА-

ТИВНЕ ТАКСЕ
Опис послова:
Врши наплату административне таксе
по захтевима странака поднетих у Услужном
центру. Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа службе.
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документацију за књижење, обавља послове
књижења свих промена, вођења главне
књиге
трезора, вођење одговарајућих
помоћних евиденција. Припрема периодичне
и годишње извештаје и завршни рачун.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа трезора.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области економских наука
у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.

Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економска,
гимназија), IV степен сручне спреме, положе
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства
у струци.
IV3 СЛУЖБА
УПРАВЕ

ТРЕЗОРА

ГРАДСКЕ

1. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА
ДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА – КОНТИСТА ГЛАВНЕ
КЊИГЕ ТРЕЗОРА
Опис послова:
Обавља послове пријема и контроле
књиговодствених
исправа,
припрема
Страна 40

2. ФИНАНСИЈСКИ
АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛИКВИДАТУРЕ
И ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
Опис послова:
Ликивидира
целокупну
улазну
документацију, потписану документацију
доставља лицу овлашћеном за оверу.
Контролише достављену документацију за
плаћање и врши обраду налога за плаћање.
Обавља и друге послове из делокруга
финансијског
пословања
по
налогу
начелника одељења и шефа трезора.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економска),
IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за рад у органима државне управе и
најмање 2 године радног искуства у струци.

28. 04. 2016.
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IV4 ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И
ПРИМАРНУ
ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Прати и проучава законске прописе
из делокруга рада одсека. Организује рад
одсека и предузима мере за квалитетно
обављање послова,
врши распоред
послова извршиоцима и одређује рокове
за извршавање истих. Тумачи прописе из
области рада одсека и пружа потребну
стручну помоћ.
Води управни поступак и припрема
решења из области социјалне и здравствене
заштите, у области породиљског боловања
и родитељског додатка када се ради о
поступку
веће сложености, води управни поступак по
жалбама на донета решења у првом степену
на свим рефератима.
Припрема одлуке из делокруга рада
одсека за Градско веће и Скупштину града.
Учествује у изради пројеката и акционих
планова везаних за трансформацију установа
социјалне заштите, као и оперативних
планова за решавање проблема специфичних
циљних група а које је град у обавези да
усвоји према стратегијама Владе Републике
Србије, министарстава итд.
Координира са установама у области
социјалне заштите на спровођењу Одлуке о
социјалној заштити и социјалној сигурности
грађана, са невладиним организацијама а
везано за проблематику социјалне заштите
( расподела средстава, делокруг рада,
тумачење прописа итд. ).
Припрема саопштења за јавност из
делокруга рада одсека.
У сарадњи са запосленима, а по налогу
начелника одељења, непосредно учествује у
изради извештаја о раду одељења, програма
коришћења годишњих одмора, извршавање
донетих одлука од стране Скупштине града,
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Градског већа и других органа.
Стара се о радној дисциплини запослених.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука
у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.

IV5 ГРУПА ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ
1.
САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ
НА ПОСЛОВИМА УТВРЂИВАЊА
ПРАВА НА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЦИВИЛНИХ
ИНВАЛИДА РАТА
Опис послова:
Прати и проучава прописе из
области
борачко-инвалидске
заштите.
Спроводи управни поступак за остваривање
различитих
права
учесника
НОР-а,
припадника југословенске војске у отаџбини,
учесника Равногорског покрета почев од
17. априла 1945. до 15. маја 1945. године и
ранијих ратова. Води управни поступак
о признавању својства војног инвалида,
корисника личне и породичне инвалиднине,
цивилих инвалида и цивилих жртава
рата, материјалног обезбеђења, изузетног
материјалног
обезбеђења,
здравствене
заштите, додатак на негу и помоћ од стране
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другог лица, рехабилитацију, признавање
права на путничко моторно возило,
ортопедска помагала, накнаду за време
незапослености, и друга права предвиђена
важећим законским прописима.
Води
евиденцију о корисницима права, оверава и
издаје путне исправе, личним и породичним
инвалидима.
Издаје потврде и уверења по захтеву
корисника. Врши унос и ажурирање података
за кориснике свих права.
Доставља извештаје надлежним
републичким органима, учествује у изради
извештаја одсека са подацима за ове послове.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области правних или економских наука у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства
у струци.
IV6 ГРУПА ЗА ПОРОДИЉСКА ПРАВА
И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
1. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ НА
ПОСЛОВИМА
УТВРЂИВАЊА
ПРАВА НА ДОДАТАК НА ДЕЦУ И
КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Опис послова:
Координира и обавља послове из области
друштвене бриге о деци. Води управни
поступак нa изради решења о признавању
права на дечији додатак, прати и примењује
важеће законске прописе из области
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друштвене бриге о деци, врши послове
надзора над применом важећих закона о
дечијој заштити и сагласно програму рада
сачињава извештај о раду, информације и
анализе о стању и проблемима у овој области
за Скупштину града и Градско веће.
Издаје потврде о праву на дечији
додатак по захтеву странке , суда и других
органа.
Обавља послове за предшколску
установу (укупан број деце, број деце
у целодневном боравку и обухваћено
предшколским програмом). Учествује у
изради Правилнока о одређивању цена услуга
у предшколској установи. Достављамесечне
извештаје надлежним министарствима о
стању у предшколским установама ради
финансирања предшколског програма и
смештаја деце у ову установу из Дома за
децу и омладину, доношење решења о
накнади трошкова боравка у предшколској
установи за децу без
родитељског старања. Обавља послове
на организовању Дечије недеље и иради
програма сктивности за време Дечије недеље
на територији града.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних, економских, филозофских
или филолошких наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник,
дипломирани економиста, дипломирани
проф.филозофије, дипломирани социолог
или дипломирани филолог са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.
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2. АДМИНИСТРАТОР ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ
И
АНАЛИТИЧКОУПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ
ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА
Опис послова:
Обавља
послове
из
области
друштвене бриге о деци и послове на изради
решења о признавању права на дечији
додатак. Контактира са подносиоцима
захтева непосредно око подношења захтева
или допуне већ поднетих захтева потребном
документацијом. У случају потребе излази на
терен ради утврђивања потребних чињеница
за доношење решења. Прати и примењује
прописе из ове области. Води статистичку
евиденцију о донетим решењима, саставља
извештаје о корисницима и броју деце. Врши
електронско слање и пријем свих података
(решења, исплата, школских потврда итд.),
исплатној служби Министарства рада,
и социјалне политике. Издаје потврде о
оствареном праву на захтев Суда, странке
итд.
Припрема тражене извештаје за потребе
Скупштине града Лозница, Градског већа и
Министарства. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
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3. АДМИНИСТРАТОР ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМА
ЗАХТЕВА ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
И ЕКСПЕДИЦИЈУ ДОНЕТИХ РЕШЕЊА
Опис послова:
Врши пријем докумената везаних за
признавање права на дечији додатак, унос
нових захтева у референтску књигу. Захтеве
за обнову са формираним досијеом доставља
извршиоцима на обраду, а нове предмете
уноси у деловодни протокол, врши унос
података и комплетирање досијеа. Врши
пријем школских потврда за редовне ученике
и других докумената који су од утицаја
на остваривање права на дечији додатак.
Обавља послове на излучивању архивске
грађе. Врши доставу урађених решења
странкама и повраћај завршених предмета у
архиву одсека. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: ССС (гимназија,
економска школа), IV степен стучне спреме,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 1 година радног
искуства у струци.

Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области правних или економских наука у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства
у струци.

4. АДМИНИСТРАТОР НА ПОСЛОВИМА УТВРЂИВАЊА ОБРАЧУНА И
ИСПЛАТЕ ПОРОДИЉСКИХ ПРАВА
Опис послова:
Обавља
пријема
захтева
за
остваривање права на накнаду за време
породиљског одсуства, и доношење решења о
признавању права за време одсуства са рада,
ради неге детета, врши проверу обрачуна
НЗ-1 образаца по привредним субјектима
за рефундацију; обрачун накнаде зараде за
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породиље – власнице радњи - предузећа које
су привремено затвориле радњу, штампање
НЗ-1, ОД-1 и ОЈП-1, као и вирманских
налога за исплату истих.
Врши требовање потребних средстава
за рефундацију и доставља извештај о
исплати средстава за претходни месец
који се доставља Министарству. Штампа
вирманске налога за исплате рефундације
и припрема истих за банку. Ради на обради
захтева по Одлуци за подстицање рађања на
територији града Лозница.
Врши пријем захтева за родитељски
додатак и доношење решења о признавању
права. Доставља полугодишње и годишње
извештаје Министарству, као и попуњава
упитнике о броју породиља за одређени
период у претходној и текућој години по
захтеву Министарства.
Контирање и књижење по изводима
за исплате породиљског одсуства и обавља и
друге послове по налогу начелника одељења
и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области економских наука
у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства
у струци
IV7 ГРУПА
ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

И

1. САМОСТАЛНИ
ИЗВРШИЛАЦ
НА ПОСЛОВИМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
И
СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ
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Опис послова:
Координира
радом
групе
за
социјалну и здравствену заштиту. Прати
и проучава прописе из области социјалне
заштите и социјалне политике и сходно
надлежностима предвиђеним тим прописима
ради на изради локалних стратешких
докумената из области заштите и социјалне
политике. Учествује у изради пројеката
по обављеним конкурсима републичких и
других удружења и организација. Сарађује
са удружењима грађана и организацијама
које се баве социјалном заштитом и ради
на изради базе података ових организација
(тзв. „Информациони центар ОСИ”). Ради
на изради буџета за усвојене
Стратегије као и на изради финансијског
плана у области социјалне заштите а за буџет
града. Учествује у расподели средстава
из буџета невладиним организацијама из
области социјалне заштите. Припрема
извештај о спровођењу Стратегије социјалне
заштите града Лозница Министарству
рада и социјалне политике и градском
координационом одбору за социјалну
политику.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
друштвено хуманистичких наука у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
социјални радник, дипломирани специјални
педагог, андрагог, социјолог, дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
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IV8 ОДСЕК
ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ОМЛАДИНУ
1. САМОСТАЛНИ
ИЗВРШИЛАЦ
НА
ПОСЛОВИМА
ПРАЋЕЊА
РАДА, ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА
Опис послова:
Координира
радом
групе
за
друштвене делатности и омладину. Обавља
послове из области основног и средњег
образовања сходно законским прописима.
Води евиденцију о броју ученика, одељења
и запослених у школама. Обавља послове
око припреме огласа за упис у први разред
основне школе. Подноси пријаве против
родитеља чија деца не похађају наставу, а
по захтеву школе. Спроводи одлуке града о
наградним стипендијама за ученике основних
школа, средњих школа и студената. Издаје
уверења за ученичке домове, стипендије и
студентске кредите.
Учествује у раду Актива директора
основних и средњих школа.
Припрема програме и извештаје из
области образовања, прати и врши надзор
над спровођењем законских прописа и
општих аката из ове области.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
друштвено хуманистичких наука у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
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2. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Контролише поступање школе у
погледу придражaвања Закона и других
прописа и општих аката. Врши преглед школа
у поступку утврђивања испуњености услова
за почетак рада и обављање делатности и
проширење делатности. Предузима мере
ради остваривања права и обавезе ученика
и родитеља, наставника, односно сарадника
и директора, и васпитача у предшколској
установи. Контролише испуњеност услова
за превремени упис деце и поништава упис
ученика у школи ако је обављен супротно
Закону. Контролише испуњеност прописаних
услова за спровођење испита. Врши преглед
прописане евиденције коју врши школа и
утврђује чињенице у поступку поништавања
јавних исправа које издаје школа. Забрањује
спровођење радњи у школи које су
супротне овом Закону. Наређује отклањање
неправилности и недостатке у одређеном
року, затим извршавање прописане мере
која није извршена и подноси пријаву
надлежном органу за учињено кривично
дело или привредни преступ, односно
захтев за покретање прекршајног поступка.
Обавештава други орган ако постоје разлози
за предузимање мера за које је тај орган
надлежан и обавља и друге послове у складу
са Законом и другим актима, као и по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
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органима државне управе или секретара
школе и најмање 3 године радног искуства
у струци.

4. ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ

3. САМОСТАЛНИ
ИЗВРШИЛАЦ
НА ПОСЛОВИМА САРАДЊЕ СА
СПОРТСКИМ И ФИНАНСИРАЊЕ
СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
И
ПРАЋЕЊЕ
ОДРЖАВАЊА
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Обавља послове вођења поступка за
признавање статуса избеглом и прогнаном
лицу. Решава промену места боравка,
надокнаду трошкова сахране, прекид статуса,
прихват избеглица и прогнаних лица. Прима
захтеве за издавање дупликата избегличке
и прогнаничке легитимације и за смештај
у колективни избеглички центар. Прима
захтеве за све видове помоћи. Сарађује са
невладиним и хуманитарним организацијама
за помоћ избеглим и прогнаним лицима.
Обавља и друге послове у складу са Законом
и упутствима Комесаријата за избеглице.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.

Опис послова:
Прати прописе из области спорта
и врши надзор над спровођењем истих.
Обавља послове из наведених области, а
везано за рад установа које се баве спортским
активностима.
Контактира са установама око
достављања Извештаја о раду и Програму
рада истих. Учествује у организовању
спортских манифестација на територији
града. Учествује у припреми финансијског
плана организација и удружења грађана које
се баве спортом за буџет града. Учествује
у раду комисије за проглашење најбољег
спортског колектива, спортисте, спортског
радника и тренера.
Води стручне послове за Савет за
спорт и омладину.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
друштвено хуманистичких наука у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
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Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
друштвено хуманистичких наука у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
V ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ

ПЛАНИРАЊЕ

И

У Одељењу за планирање и изградњу
систематизује се укупно 14 радних места са
18 извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује и руководи пословима
Одељења, обезбеђује законито и ефикасно
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вршења задатака и послова, одређује задатке,
рокове и даје упутства за извршавање
задатака и послова, врши надзор над њиховим
извршавањем, координира рад запослених и
обезбеђује пуну запосленост, одговоран је
за рад Одељења, доноси односно потписује
управна и друга акта из надлежности
Одељења, стара се о извршавању закључака
и одлука Скупштине града, градоначелника
и Градског већа, њихових органа и тела
остварује сарадњу са другим органима и
организацијама, израђује и обезбеђује израду
нацрта и предлога општих и других аката из
делокруга Одељења, учествује у реализацији
пројеката од интереса за развој града, обавља
најодговорније и најсложеније задатке
и послове из делокруга Одељења, прати
законске и подзаконске акте и редовно врши
усаглашавање нормативних аката Града, по
којима су одељења дужна да поступају, са
истим, прати и иницира поштовање рокова
за поступање из надлежности Одељења,
обавља и друге послове одређене законом,
другим прописима укључујући и Регистар
административних поступака,
по налогу
органа Града и начелника Градске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
природних и друштвено хуманистичких
наука (архитектонске, грађевинске, правне
или планерске струке) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије), односно дипл. инж. архитектуре,
дипл.грађевински инжењер, дипл.правник
или дипл.просторни планер са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.

2. ПОМОЋНИК
ЉЕЊА

Број 12

НАЧЕЛНИКА

ОДЕ-

Опис послова:
Помаже начелнику Одељења у
обављању послова из описа његових послова,
замењује га у случају његове одсутности
и спречености, непосредно руководи и
одговоран је за рад Одсека за спровођење
обједињене процедуре и планирање,
обавља и друге послове одређене законом,
другим прописима укључујући и Регистар
административних поступака,
по налогу
органа Града и начелника Градске управе и
начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
природних и друштвено хуманистичких
наука (архитектонске, грађевинске, правне
или планерске струке) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије), односно дипл. инж. архитектуре,
дипл.грађевински инжењер, дипл.правник
или дипл.просторни планер са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.

3. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Врши пријем поште и других
докумената за Одељење, отпрема пошту
из Услужног центра у Одељење и из
Одељења у Услужни центар, врши њихово
распоређивање на даљу надлежност, води
евиденцију о пријему поште, заказује
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пријем странака, ради планове и евиденцију
коришћења годишњих одмора, ради на
рачунару и обавља дактилографске послове
на
изради
аналитичко-информативних
материјала. Обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економска,
гимназија, техничка школа), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
година радног искуства у струци.

V1 ОДСЕК
ЗА
ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПЛАНИРАЊЕ

СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОЦЕДУРЕ
И

1. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ПРОСТОРНОГ
ПЛАНИРАЊА
Опис послова:
Утврђује предлоге приоритета за
планско уређивање на територији Града,
предлоге за измену и стављање ван снаге
планске документације, припрема одлуке
о изради планова, координира, прати рад и
сарађује са носиоцима израде планова, врши
оглашавање и спровођење процедуре јавног
увида и припрема извештаје о јавном увиду,
достављање на стручну контролу, сарађује
и по потреби учествује у раду Комисије
за планове, води евиденцију планских
докумената и доставља односно контролише
обавезу достављања планских докумената
другим органима и организацијама,
припрема
информацију о локацији,
проверава испуњеност формалних услова за
поступање по поднетим захтевима, одбацује
захтеве, прибавља податке државног премера
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и катастра, прибавља услове за пројектовање
и прикључење на инфраструктурну мрежу,
учествује у подношењу пријава против
ималаца јавних облашћења и других
учесника у поступку обједињене процедуре,
остварује сарадњу и размену документације
са регистратором и запосленим на пословима
информисања о процедурама у Одељењу,
обавља и све друге послове обједињене
процедуре до захтева за грађевинску дозволу,
решава по захтевима за парцелацију и
препарцелацију, врши послове легализације,
учествује у изради информација и извештаја
из свог делокруга рада и друге послове из
Регистра административних поступака по
налогу шефа Одсека – помоћника начелника
и начелника Одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (архитектонске,
грађевинске, или планерске струке) у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), односно дипл. инж.
архитектуре, дипл.грађевински инжењер
или дипл.просторни планер са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.

2. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ПЛАНИРАЊА
Опис послова:
Припрема информацију о локацији,
проверава испуњеност формалних услова за
поступање по поднетим захтевима, одбацује
захтеве, прибавља податке државног премера
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и катастра, прибавља услове за пројектовање
и прикључење на инфраструктурну мрежу,
учествује у подношењу пријава против
ималаца јавних облашћења и других
учесника у поступку обједињене процедуре,
остварује сарадњу и размену документације
са регистратором и запосленим на пословима
информисања о процедурама у Одељењу,
обавља и све друге послове обједињене
процедуре до захтева за грађевинску дозволу,
решава по захтевима за парцелацију и
препарцелацију, врши послове легализације,
сарађује и по потреби учествује у раду
Комисије за планове, израђује урбанистичке
анализе, учествује у предлагању приоритета
у изради, измени и стављање ван снаге
урбанистичке документације, прати рад
и сарађује са носиоцима израде планова,
проверава усклађеност планова у току
израде са плановима шире просторне
целине, законским и подзаконским актима,
прегледа и проверава нацрте и предлоге
урбанистичких
планова
у
поступку
израде и доношења, остварује сарадњу са
струковним организацијама и учествује
у припреми и раписивању урбанистичкоархитектонских конкурса за просторе и
објекте значајне за Град, учествује у изради
информација и извештаја из свог делокруга
рада и врши друге послове из Регистра
административних поступака по налогу
шефа Одсека – помоћника начелника и
начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (архитектонске,
грађевинске, или планерске струке) у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), односно дипл. инж.
архитектуре, дипл.грађевински инжењер
или дипл.просторни планер са стеченим
образовањем на основним студијама у
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трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.
3. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА, УПОТРЕБНИХ
ДОЗВОЛА И ПЛАНИРАЊА
Опис послова:
Проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтевима,
одбацује захтеве, проверава усклађеност
података наведених у изводу из пројекта
за грађевинску дозволу са локацијским
условима, прибавља исправе
и другу
документацију
државног премера и
катастра и
имаоца јавних овлашћења,
припрема решење о грађевинској дозволи,
измену решења о грађевинској дозволи,
поступа по пријави радова, проверава у
сарадњи са належним јавним предузећем
средства обезбеђења доприноса за уређење
грађевинског земљишта, поступа по пријави
завршетка израде темеља и завршетка објекта
у конструктивном смислу, поступа по захтеву
за прикључење објекта на инфраструктуру,
припрема решење о употребној дозволи,
врши послове у вези укњижбе објекта и
доделе кућног броја, остварује сарадњу и
размену документације са регистратором и
запосленим на пословима информисања о
процедурама у Одељењу, и све друге послове
обједињене процедуре од подношења
захтева за грађевинску дозволу до укњижбе
објекта, врши послове легализације,
сарађује и по потреби учествује у раду
Комисије за планове, израђује урбанистичке
анализе, учествује у предлагању приоритета
у изради, измени и стављању ван снаге
урбанистичке документације, прати рад
и сарађује са носиоцима израде планова,
проверава усклађеност планова у току
израде са плановима шире просторне
целине, законским и подзаконским актима,
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прегледа и проверава нацрте и предлоге
урбанистичких
планова
у
поступку
израде и доношења, остварује сарадњу са
струковним организацијама и учествује
у припреми и раписивању урбанистичкоархитектонских конкурса за просторе и
објекте значајне за Град, учествује у изради
информација и извештаја из свог делокруга
рада и врши друге послове из Регистра
административних поступака по налогу
шефа Одсека – помоћника начелника и
начелника Одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (архитектонске,
грађевинске, или планерске струке) у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), односно дипл. инж.
архитектуре, дипл.грађевински инжењер
или дипл.просторни планер са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.

4. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА
И ПРИВРЕМЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
ДОЗВОЛА
Опис послова:
Проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтеву, и припрема
решење којим се одобрава извођење радова
из члана 145. Закона о планирању и изградњи,
припрема привремене грађевинске дозволе,
припрема одбијање захтева, припрема
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решења за све објекте који се постављају на
јавној површини, прибавља техничке услове
од надлежних органа и организација, води
евиденцију о издатим одобрењима, врши и
друге послове из Регистра административних
поступака
по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: средња стручна
спрема (економска, правне струке, гимназија
и техничка школа), положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 1 година радног
искуства у струци.
5. РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Опис послова:
Води електронску, јавно доступну
базу података о току сваког појединачног
предмета (од подношења захтева за
локацијске услове до издавања употребне
дозволе), са актима прибављеним и
издатим у обједињеној процедури, ажурира
регистар обједињених процедура на нивоу
града, омогућава доступност података
о току сваког појединачног предмета,
објављује локацијске услове, грађевинске
и употребне дозволе
у електронском
облику путем интернета, остварује сарадњу
са централним регистром обједињених
процедура, омогућава преузимање у
централну евиденцију свих података, аката и
документације садржаних у регистру Града
у роковима и на начин прописан законом и
правилником подноси пријаве за привредни
преступ као и прекршајне пријаве против
имаоца јавних овлашћења и одговорног лица
имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени
законом прописани услови – за непоступање
у законом прописаним роковима, предузима
и друге радње неопходне за несметано
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и правилно функционисање регистра,
одговоран је за законито, систематично
и ажурно вођење регистра обједињених
процедура, врши и друге послове у складу
са законом и подзаконским актима.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области техничко технолошких наука у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању од
три године, односно више образовање (VI
степен стручне спреме- инжењер статистике
и информатике, оперативни програмер
АОП-а, организатора АОП-А), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 година радног искуства
у струци
6. ОПЕРАТЕР ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА И
ФОРМИРАЊЕ ПРЕДМЕТА
Опис послова:
Врши пријем захтева на прописаним
обрасцима,
отварање,
завођење
и
формирање предмета, упис у интерне
доставне књиге, електронско евидентирање
предмета, упућивање предмета обрађивачу
и архивирање, пружа странакама помоћ при
попуњавању захтева, стара се о уредности
истих, издаје потврде о пријему захтева,
ажурира обрасце захтева у скалду са законом
и подзаконским актима, врши и друге
послове из делокруга Одељења по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: средња стручна
спрема (економска, правне струке, гимназија
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и техничка школа), положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 6 месеци радног
искуства у струци.
7. ПОСЛОВИ ИНФОРМИСАЊА
ПРОЦЕДУРАМА У ОДЕЉЕЊУ

О

Опис послова:
Даје информације о условима,
начину и поступку спровођења процедура
у Одељењу, обавља послове непосредног
уручења аката из надлежности Одељења,
врши и друге послове по налогу шефа
Одсека и начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: средња стручна
спрема (економска, правне струке, гимназија
и техничка школа), положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 1 година радног
искуства у струци.
V2 ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИМОВИНСКОПРАВНЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
Опис послова:
Организује рад и предузима мере
за квалитетно и ажурно обављање послова
Одсека, учествује у изради планова и
програма Одељења и Одсека, стара се о
извршењу планова и програма рада Одсека,
подноси извештаје о раду Одељења и
Страна 51

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Одсека из свог делокруга, стара се о пуној
и равномерној запоселности запослених и
радној дисциплини у Одсеку. Прати програме
и измене прописа из своје области и пружа
помоћ запосленим у Одсеку, учествује у
изради материјала за Скупштину града,
градоначелника и Градско веће.
Ради на изради нацрта и предлога
одлука и других аката из надлежности
Одељења и Одсека које доноси Скупштина
града, градоначелник и Градско веће.
Решава у првостепеном управном
поступку при исељењу бесправно усељених
лица у станове и заједничке просторије у
поновном поступку по свим поништеним
решењима из области урбанизма и делокруга
Одсека у управним стварима у првом
степену око одузимања и комплетирања
земљишта на утврђивању права коришћења
земљишта ранијим корисницима, решава
по захтевима за исправку граница издавање
тапија, доделу земљишта на привремено и
трајно коришћење и на закуп.
Решава у управним стварима
у првом степену у имовинско-правној
области у предметима еспропријације и
административног преноса земљишта, на
пословима у области национализације и
денационализације аргарне реформе, на
пословима арондације земљишта између
грађана и Града Лознице и послове вођења
поступка враћања задружне имовине. Врши
послове на откупу станова чији је власник
Град Лозница.
Учествује у припреми извештаја
о раду Одељења и Одсека, врши пријем
странака
по предметима из делокруга
Одсека.
Координира имовинско правним
пословима код припреме односно издавања
аката у поступку спровођења обједињене
процедуре.
Врши и друге послове из Регистра
административних поступака по налогу
начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
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Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука
у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.
2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Опис послова:
Решава у првостепеном управном
поступку при исељењу бесправно усељених
лица у станове и заједничке просторије, у
управним стварима у првом степену око
одузимања и комплетирања земљишта на
утврђивању права коришћења земљишта
ранијим корисницима, решава по захтевима
за исправку граница, издавања тапија,
доделу земљишта на привремено и трајно
коришћење и на закуп.
Решава у управним стварима
у првом степену у имовинско-правној
области у предметима еспропријације и
административног преноса земљишта, на
пословима у области национализације и
денационализације аргарне реформе, на
пословима арондације земљишта између
грађана и Града Лознице и послове вођења
поступка враћања задружне имовине. Врши
послове на откупу станова чији је власник
Град Лозница.
Припрема извештаје о раду из
свог делокруга, врши пријем странака по
предметима из делокруга Одсека, обавља
стручне послове у раду Комисије за враћање
земљишта, утрина, Комисије за легализацију
и Комисије за стамбене односе.
Прати измене прописа и припрема
одлуке и правилнике из делокруга Одељења и
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Одсека за Скупштину града, градоначелника
и Градско веће.
Издаје потврде и уверења из
евиденције коју води ово Одељење.
Обавља и друге послове из Регистра
административних поступака по налогу
начелника Одељења и шефа Одсека.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области правних наука
у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
3. КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИ
ЛОВИ

ПОС-

Опис послова:
Врши надзор над стањем комуналних
објеката на територији града Лознице,
прати стање у области јавне чистоће
пијаца и зеленила, припрема аналитичко
инфорамативне материјале и нацрте
градских прописа из комуналне делатности,
обавља стручне и управне послове у области
уређења, развоја и обављања комуналних
делатнсти – снабдевање водом и топлотном
енергијом, комунални отпад, чистоће и
комуналне хигијене, пречишћавања и
одвођења отпадних вода, гробља и погребних
услуга, паркова, зелених и рекреативних
површина, пијаца, димничарских услуга,
врши нормативно правне послове који се
односе на припрему и израду предлога
прописа и других општих аката које доносе
органи Града у области стамбено-комуналних
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услуга, давање правних мишљења о примени
прописа у стабено-комуналној области,
ради на пословима раскопавања јавних
површина, ексхумације, обавља стручне
послове за Комисију за одређивање назива
улица и одређивање бројева и припрема
одговарајуће прописе за ту Комисију, пружа
стручну помоћ у раду Комисије за враћање
утрина, обавља послове око откупа станова
и расподеле станова чији је власник Град
Лозница, обавља и друге послове из Регистра
административних поступака по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
природних и друштвено хуманистичких
наука (архитектонске , грађевинске, или
правне струке) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно дипл. инж.архитектуре , дипл.
грађевински инжењер, дипл.правник , дипл.
инж.шумарства за пејзажну архитектуру,
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 2 године
радног искуства у струци.

V3 ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
И
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. ПОСЛОВИ
СРЕДИНЕ

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

Опис послова:
Припрема
решења
о
сагласности
или
одбијању

давању
давања
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сагласности на Студију о процени утицаја
на животну средину за пројекте у области
привреде, индустрије, саобраћаја, енергетике
и др. који у значајној мери могу да загаде
животну средину, припрема решења о
потреби израде Студије о процени утицаја
на животну средину и припрема решења
о одређивању обима и садржаја Студије
о процени утицаја на животну средину,
организује и води јавне презентације и
јавне расправе, учествује у раду техничке
комисије и сарађује са научним и стручним
организацијама у поступку процене
утицаја на животну средину, врши оцену
извештаја о стратешкој процени, спроводи
поступак издавања интегрисане дозволе,
издаје дозволе (за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман и одлагање интерног
и неопасног озпада на територији града),
одобрења и друге акте у складу са Законом
о управљању отпадом, води евиденцију и
податке доставља министарству, на захтев
министарства даје мишљење у поступку
издавања дозвола у складу са Законом о
управљању отпадом, обавља и друге послове
по налогу начелника Одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних и техничко технолошких
наука (архитектонске, грађевинске, или
правне струке) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије), односно дипл. инж. заштите
на раду и животне околине, дипл.инж.
заштите животне средине, дипл.биолог или
дипл.планер, са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
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VI ОДЕЉЕЊЕ
ПОСЛОВЕ
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ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКЕ

У Одељењу за инспекцијске послове
систематизује се укупно 9 радних места са
16 извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Руководи радом одељења, организује
и обезбеђује услове за обављање послова и
задатака из делокруга рада одељења, стара
се и одговоран је за ажурно, ефикасно и
законито извршавање послова и задатака,
остварује сарадњу са другим одељењима,
одлучује у складу са актима Градске управе
о правима, дужностима и одговорностима
радника у одељењу у вршењу послова и
задатака, стара се о правилном распореду
послова и о стручном усавршавању радника,
издаје налог и стара се о правилном распореду
и коришћењу службених путничких возила.
Прати законске и подзаконске акте и
редовно врши усклашавање номрмативних
аката Града, по којима су одељења дужна
да поступају, са истим, прати и иницира
поштовање рокова за поступање из
надлежности одељења у складу са актима
Града и доставља предлоге аката надлежним
одељењима на даље поступање. Врши
друге послове утврђене законом и општим
актима.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена
из области природних ,
техничко
технолошких и друштвено хуманистичких
наука (правне, саобраћајне, биолошке,
техничко-технолошке и пољопривредне
струке) , у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
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специјалистичке
струковне
студије),
односно дипл.правник, дипл.саобраћајни
инж. дипл.биолог, дипл. инж.технологије и
дипл.пољопривредни инжењер, са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства
у струци.
3. ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
Обавља
дактилографске послoве
у дељењу. Води евиденцију присуства
радника, коришћења годишњих одмора,
плаћеног одсуства, коришћења службених
путничких возила и утрошка горива и ради
месечне извештаје, евиденцију примљене и
отпремљене поште, води рачуна о набаци
материјала неопходног за рад одељења и
врши и друге послове по налогу начелника
одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија, са познавањем
дактилографије), IV степен стручне спреме,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 1 година радног
искуства у струци.
VI1 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:

Обавља
послове
инспекцијског
надзора над спровођењем одредаба Закона

Број 12

о комуналним делатностима, Закона о
одржавања стамбених зграда (поверени
послови) и одлукама Скупштине града којима
се детаљније уређују области у надлежности
комуналног
инспектора,
комуналне
делатности, индивидуалне и заједничке
комуналне потрошње (производња и
испорука воде, топлоте, гаса, одржавање
чистоће у граду и насељеним местима ,
пречишћавање и одвођење отпадних вода,
одржавање гробља и одржавање и чишћење
јавних површина, одвођење атмосверских
вода, уређење зелене и сточне пијаце, држање
животиња) врши надзор над спорвођењем
одлука о кућном реду, обележавању улица
и тргова, и обележавању кућа бројевима,
паркирању и коришћењу места за паркирање,
локалних комуналних такси.
Води управни поступак и доноси
решења у управном поступку, наплаћује
мандатне казне. Сарађује са осталим
инспекторима, обавља и друге послове који
му се законом односно градским одлукама
стављају у надлежност.
Број извршилаца: 6
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних , техничко технолошких
и
друштвено
хуманистичких
наука
(правне, саобраћајне, биолошке, техничкотехнолошке ,грађевинске, пољопривредне и
санитарне струке) , у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
дипл.правник, дипл.саобраћајни инж. дипл.
биолог, дипл. инж.технологије и дипл.
пољопривредни инжењер, дипл.грађевински
инжењер,са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 2
године радног искуства у струци.
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3. КОМУНАЛНИ
ПОСЛОВИ
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

–

Опис послова:
Обавља мање сложене послове
инспекцијског надзора над спровођењем
одредаба Закона о комуналним делатностима,
Закона о одржавању стамбених зграда
(поверени послови) и одлукама Скупштине
града којима се детаљније уређују области
у надлежности комуналног инспектора,
комуналне делатности, индивидуалне и
заједничке комуналне потрошње (производња
и испорука воде, топлоте, гаса, одржавање
чистоће у граду и насељеним местима,
пречишћавање и одређивање отпадних вода,
одржавање гробља и одржавање и чишћење
јавних површина, одвођење атмосверских
вода, уређење зелене и сточне пијаце, држање
животиња) врши надзор над спровођењем
одлука о кућном реду, обележавању улица
и тргова, и облежавању кућа бројевима,
паркирању и коришћењу места за паркирање,
локалних комуналних такси.
Води управни поступак и доноси
решења у управном поступку, наплаћује
мандатне казне. Сарађује са осталим
инспекторима, обавља и друге послове који
му се законом односно градским одлукама
стављају на надлежност.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из области
природних наука у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, (основне академске студије
или основне струковне студије), односно на
студијама у трајању од три године, односно
више образовање (VI степен стручне
спреме)-виши санитарни техничар, стечено
по прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 година радног искуства
у струци
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Опис послова:
Припрема и врши инспекцијски
преглед из области заштите животне
средине који су поверени граду: планирања
и изградње објеката који у већој мери могу
угрозити животну средину, буке, загађења
ваздуха, утврђивања исупњености услова
заштите животне средине за обављање
делатности, утврђивања испуњености услова
и спровођења мера утврђених у одлуци о
давању сагласности на студију о процени
утицаја и одлуци о давању сагласности на
студију затеченог стања; доноси решења
и закључке; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, подноси пријаве за
покретање поступка за природни преступ
и односи кривичне пријаве; учествује у
припреми информација за државне органе
и медије; поступа по пријавама и извештава
о предузетим мерама; припрема месечне,
кварталне и годишње извештаје о раду;
прикупља и обрађује податке о постројењима
које подлежу инспекцијском надзору; обавља
и друге послове по налогу начелника.
Врши инспекцијски надзор над
применом одредаба Закона о заштити
животне средине (поверени послови) у
области заштите ваздуха од загађења у
објектима за које дозволу за грађење даје
надлежни градски орган и утврђује да ли
је загађивач ваздуха обезбедио да емисија у
ваздуху буде у прописаним границама.
У случају прекорачења граничних
вредности и вредности емисије и емисије
загађења ваздуха предузима мере против
загађивача да емисија буде испод прописаних
граничних вредности.
Утврђује да ли је загађивач обезбедио
прописана мерења и да ли је водио евиденцију
о извршеним мерењима, врши надзор над
организацијом која врши мерење емисије
у делу достављања извештаја и података
надлежним органима о загађивачу ваздуха,
о прекораченим вредностима емисије,
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забрањује рад загађивача док се емисија
и имисија не доведе у прописане границе
и наређује извршење прописаних мера у
одређеном року.
Врши инспекцијски надзор над
применом мера заштите од буке у стамбеним,
занатским и комуналним објектима, утврђује
да ли је у промету извор буке без прписане
исправе и да ли је снабдевање упуством о
мерама за заштиту од буке, утврђује да ли се
извори буке употребљавају и одржавају тако
да бука не прелази прописан ниво, утврђује
да ли су одређене зоне насеља, зоне одмора и
рекреације, утврђује да ли се раде прописана
мерења нивоа буке.
Врши надзор над активностима
сакупљања и транспорта интерног и
неопасног отпада, односно над радом
постројења за складиштење, третман и
одлагање интерног и неопасног отпада
за које надлежни орган издаје дозволу на
основу Закона.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних и техничко технолошких
наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.
VI2 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
НАДЗОРА
И
САОБРАЋАЈА
1.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:

Обавља послове надзора
над
применом одредаба Закона о планирању

Број 12

и изградњи (поверени послови) и других
прописа донетих на основу Закона.
Врши контролу и надзор над
применом одредаба Закона који се односе
на: услови који се морају испунити да би
се стекло право на обављање пројектовања
и грађења, постојање одобрења за градњу и
употребне дозволе, документације којима се
доказује легалитет појединих фаза процеса
изградње, контролише усклађеност радова
са одобреном документацијом, одговарућим
прописима, стандардима и нормативима,
безбедност
градилишта у току грађења, изградња
и постављање помоћних и монтажних
објеката, услови и мере обезбеђења приликом
рушења објеката. Организује и спроводи
рушење бесправно подигнутих објеката, и
врши друге послове по налогу начелника
одељења.
Води управни поступак, доноси
решења у управном поступку, сарађује
са осталим инспекторима, обавља и дуге
послoве који му се Законом односно градским
одлукама стављају у надлежност.
Број извршилаца: 1

Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (архитектонске
или грађевинске струке) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије), односно дипл. инж.архитектуре
или дипл.грађевински инжењер са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.
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2. ПОСЛОВИ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА – ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Обавља мање сложене послове
надзора над применом одредаба Закона о
планирању и изградњи (поверени послови) и
других прописа донетих на основу Закона.
Врши контролу и надзор над
применом одредаба Закона који се односе
на : услови који се морају испунити да би
се стекло право на обављање пројектовања
и грађења, постојање одобрења за градњу
и употребне дозволе, документације којима
се доказује легалитет појединих фаза
процеса изградње, контролише усклађеност
радова са одобреном документацијом,
одговарућим прописима, стандардима и
нормативима, безбедност градилишта у току
грађења, изградња и постављање помоћних
и монтажних објеката, услови и мере
обезбеђења приликом рушења објекта.
Води управни поступак, доноси
решења у управном поступку, сарађује
са осталим инспекторима, обавља и дуге
послoве који му се Законом односно градским
одлукама стављају у надлежност.
Број извршилаца: 3
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области
природних наука (грађевинске
струке) у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, (основне академске студије или
основне струковне студије), односно на
студијама у трјању од три године, односно
више образовање (VI степен стручне
спреме- грађевински инжењер), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 година радног искуства
у струци
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3. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Обавља
инспекцијске
послове
из области путева и превоза у друмском
саобраћају (поверени послови) овлашћен
је и дужан да прегледа моторна возила,
аутобусе, аутобуске станице, стајалишта,
уговоре, превозне исптаве, утврђује
идентитет превозника, редове вожње и
другу документацију која омогућава увид у
пословање превозника, врши инспекцијске
послове који се односе на јавни превоз у
линијском, градском и ванлинијском превозу
путника, ствари и превоза за сопствене
потребе, врши контролу јавних путева
(локалних, некатегорисаних) одржавање
јавних путева, по техничким и другим
прописима, техничке и друге услове којим
се осигурава способност пута за безбедан
и несметан саобраћај, услове саобраћаја
на јавним путевима и мере заштите јавних
путева, примена техничких прописа,
техничких норматива и стандарда приликом
извођења радова и употреба материјала при
изградњи, реконструкцији и одржавању
јавних путева, техничке документације,
документације за изградњу и реконструкцију
јавних путева, прегледа радове на
одржавању, заштити, реконструкцији и
изградњи јавних путева, врши инспекцијску
контролу заузећа пута, путног земљишта
и путног појаса, стављањем препрека
било које врсте, испуштање отпадних вода
на пут и путно земљиште, спречавање
отицања површинских вода на коловоз и
путно земљиште, бацање смећа, отпадног
материјала, постављање ограде, сађења
дрвореда у ширини појаса поред пута у коме
исто није дозвољено.
Води управни поступак, доноси
решења и врши и дуге послове који му
се градским одлукама односно Законом
стављају у надлежност.
Број извршилаца: 1
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Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (саобраћајне
струке) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
дипл. саобраћајни инжењер са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 године радног искуства
у струци.
4. ПОСЛОВИ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈА – САОБРАЋАЈНИ
ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Обавља мање сложене инспекцијске
послове из области путева и превоза у
друмском саобраћају (поверени послови)
овлашћен је и дужан да прегледа моторна
возила, аутобусе, аутобуске станице,
стајалишта, уговоре, превозне исптаве,
утврђује идентитет превозника, редове вожње
и другу документацију која омогућава увид
у пословање превозника, врши инспекцијске
послове који се односе на јавни превоз у
линијском, градском и ванлинијском превозу
путника, ствари и превоза за сопствене
потребе, врши контролу јавних путева
(локалних, некатегорисаних) одржавање
јавних путева, по техничким и другим
прописима, техничке и друге услове којим
се осигурава способност пута за безбедан
и несметан саобраћај, услове саобраћаја
на јавним путевима и мере заштите јавних
путева, примена техничких прописа,
техничких норматива и стандарда приликом
извођења радова и употреба материјала при
изградњи, реконструкцији и одржавању
јавних путева, техничке документације,
документације за изградњу и реконструкцију
јавних путева, прегледа радове на одржавању,
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заштити, реконструкцији и изградњи јавних
путева, врши инспекцијску контролу заузећа
пута, путног земљишта и путног појаса,
стављањем препрека било које
врсте, испуштање отпадних вода на пут
и путно земљиште, спречавање отицања
површинских вода на коловоз и путно
земљиште,
бацање
смећа,
отпадног
материјала, постављање ограде, сађења
дрвореда у ширини појаса поред пута у коме
исто није дозвољено.
Води управни поступак, доноси
решења и врши и дуге послове који му
се градским одлукама односно Законом
стављају у надлежност.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из
области
природних наука (саобраћајне
струке) у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, (основне академске студије или
основне струковне студије), односно на
студијама у трјању од три године, односно
више образовање (VI степен стручне
спреме- грађевински инжењер), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 2 година радног искуства
у струци
VII ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ
У Одељењу локалне пореске
администрације систематизује се укупно 7
радних места са 9 извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Руководи радом одељења. Организује
и прати континуирано, благовремено и
ефикасно извршавање послова из делокруга
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одељења у складу са прописима. Пружа
потребну стручну помоћ у извршавању
најсложенијих послова из делокруга
одељења. Одговоран је за благовремено,
правилно и законито обављање послова
из делокруга одељења. Пружа потребну
стручну помоћ у извршавању најсложенијих
послова из делокруга одељења. Прати
законске и подзаконске акте и редовно врши
усклашавање номрмативних аката Града, по
којима су одељења дужна да поступају, са
истим, прати и иницира поштовање рокова
за поступање из надлежности одељења у
складу са актима Града и доставља предлоге
аката надлежним одељењима на даље
поступање. Обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских наука у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије),односно дипломирани
економиста са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.
VII1 ОДСЕК ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ПОРЕЗА

1. ИНСПЕКТОР
КОНТРОЛЕ

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ

Опис послова:
Води поступак за утврђивање
решењем пореза на имовину правних и
физичких лица, локалне комуналне таксе
за правна лица и предузетнике, накнаде за
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коришћење грађевинског земљишта и других
накнада. Обавља и друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских или правних наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
2. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Опис послова:
Прима пријаве о регистрацији
пореских обвезника и пореске пријаве и
друге извештаје пореских обвезника. Пружа
стручну помоћ и врши формалну проверу
исправности приложених доказа. Проверава
формалну исправност и потпуност поднетих
пореских пријава. Припрема и уноси податке у
одговарајућу базу података. Прима захтеве за
издавање уверења о подацима књиговодства
локалних јавних прихода. Обрађује захтеве и
припрема уверења. Обавља и друге послове
по налогу начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена из области
економских наука у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, (основне академске студије
или основне струковне студије), односно на
студијама у трјању од три године, односно
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више образовање (VI степен стручне
спреме- економиста), стечено по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању, положен стручни
испит за рад у органима државне управе и
најмање 1 година радног искуства у струци.
3. ИНСПЕКТОР
ТРОЛЕ

ТЕРЕНСКЕ

КОН-

Опис послова:
У складу са законом обавља послове
контроле, законитости и правилности
обрачунавања и благовремености плаћања
локалних јавних прихода. Припрема
нацрт решења којим се налаже отклањање
утврђених неправилности у поступку
контроле. Контролише подношење пореских
пријава за утврђивање локалних јавних
прихода решењем. Учествује у изради
методолошких упутстава у вези пореске
контроле локалних јавних прихода. Пружа
основу правну помоћ и објашњења пореским
обвезницима од значаја за испуњење пореске
обавезе. Учествује у опредељивању захтева
за израду, измену и допуну софтверских
подршки за пореску контролу локалних
јавних прихода. Припрема извештаје у вези
контроле локалних јавних прихода. Обаља
и друге послове по налогу шефа одсека и
начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских или правних наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
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четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
године радног искуства у струци.
VII2 ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ ПОРЕЗА
1. ШЕФ ОДСЕКА
ПОРЕЗА

ЗА

НАПЛАТУ

Опис послова:
Непосредно руководи радом одсека и
извршава најсложеније послове из његовог
делокруга. Организује и учествује у изради
планова редовне и принудне наплате
локалних јавних прихода и прати њихово
извршење, организује и учествује у изради
методолошког упуства за редовну и принудну
наплату локалних јавних прихода, организује
и учествује у изради методолошког упутства и
других упутсатава за пореско књиговодство,
организује и учествује у координирању и
праћењу послова и поступка израде пореског
завршног рачуна, обраде и састављања
информација и извештаја за потребе Пореске
управе и органа локалне самоуправе,
огранизује и учествује у дефинисању захтева
за израду и измене и допуне софтвера за
потребе наплате и пореског рачуноводства,
прати и усмерава одлучивање по поднетим
захтевима за прекњижавање и повраћај
локалних јавних прихода, организује и
прати благовремено и законито извршавање
послова у вези распореда наплаћених
локалних јавних прихода, организује и
учествује у деифинисању шема књижења,
непосредно организује и учествује у
пословима праћења тачности и ажурности
пореског књиговодства. Одговоран је за
извршавање послова из делокруга одсека
начелнику одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
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области економских или правних наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 3
године радног искуства у струци.
2. ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ
Опис послова:
Предузима мере ради обезбеђења
наплате пореског дуга установљавањем
заложног права на покретним стварима
и непокретности порескоз обвезника.
Припрема нацрте решења о принудној
наплати. Води поступак по захтевима за
одлагање плаћања локалних јавних прихода.
Води првостепени поступак по изјављеним
жалбама. Извршава послове редовне и
принудне наплате у складу са законом.
Обавља и друге послове по налогу шефа
одсека и начелника одељења.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских или правних наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
годинa радног искуства у струци.
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3. ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - IT АДМИНИСТРАТОР
Опис послова:
Спроводи процедуру стартовања
и искључивања рачунског система. Стара
се о заштити базе података и архивирању
података у складу са прописима. Врши
контролу приступа рачунарском систему.
Инсталира софтвере и упућује запослене у
његову правилну примену, као и све његове
измене и допуне. Контролише правилну
примену корисничких упутстава. Врши
техничке припреме базе података за масовну
обраду у поступку утврђивања локалних
јавних прихода решењем. Обрађује податке
у циљу састављања извештаја. Отклања
застоје у раду опреме. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из области
природних или друштвено хуманистичких
наука (електротехничке,информатичке или
економске струке) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно дипл. инж. електротехнике,
дипл. инжењер информатике или дипл.
економиста, са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 2 године радног
искуства у струци.
VIII ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
У Одељењу локалне економски развој
систематизује се укупно 10 радних места са
11 извршиоца.
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1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује и руководи радом одсека,
спроводи утврђену политику локално
економског развоја и предлаже мере за њено
унапређење;
врши распоред послова и врши
надзор над њиховим извршењем;
одговара за благовремено, законито и
правовремено вршење послова у одсеку;
непосредно
врши
најсложеније
стручне послове у домену унапређења
локалног економског развоја (припрема
предлога закључака и одлука за Скупштину,
предлагање подстицајних мера за унапређење
локалног економског развоја, давањем
мишљења на акте којима се посредно или
непосредно утиче на политику повлачења
инвестиција и унапређења привредног
развоја);
учествује у изради општих и
појединачних аката који могу имати утицаја
на привредни развој, чије је доношење у
надлежности Скупштине града Лознице,
градоначелника и Градског већа;
израђује делове програма развоја
града Лознице који се односе на опште
оцене, заједничке мере и задатке у домену
економског развоја;
прати стање у области привредног
развоја, учествује у изради извештаја и
анализа у циљу подстицања привредног
развоја;
остварује сарадњу са организационим
јединицама Градске управе, надлежним
установама и институцијама на градском,
регионалном и републичком нивоу како
би се усаглашеним мерама остварио бржи
привредни развој града;
доноси решења за која га овласти
начелник Градске управе;
сарађује са пословним удружењима и
удружењима грађана;
сарађује са приватним сектором и ради
на развоју приватно јавних партнерстава,
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орагнизује састанке са инвеститорима и
обезбеђује потребну логистику;
координира сарадњу са донаторима,
Министарствима и СКГО као и реализацију
пројеката града Лознице;
координира рад одсека за младе и
Канцеларије за развој заједнице.
Прати законске и подзаконске акте и
редовно врши усклашавање номрмативних
аката Града, по којима су одељења дужна
да поступају, са истим, прати и иницира
поштовање рокова за поступање из
надлежности одељења у складу са актима
Града и доставља предлоге аката надлежним
одељењима на даље поступање.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних , техничко технолошких
и друштвено хуманистичких наука (правне,
економске, електротехничке, технолошке,
машинске и пољопривредне струке) , у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне студије), односно дипл.правник,
дипл.економиста, дипл.електро- инжењер
дипл. инж.технологије , дипл.машински
инжењер и дипл.пољопривредни инжењер,
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 3 године
радног искуства у струци.
VIII1 ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ЗА

Опис послова:
Прати и анализира кретања у области
привреде – развој малих и средњих предузећа
Страна 63
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и припрема предлоге подстицајних мера
привредног развоја;
врши и координира припрему,
релаизацију и евалуацију пројеката, студија
и анализа;
предлаже Скупштини града и
градоначелнику подстицајне мере за
оснивање нових предузећа и привлачење
директних
страних
инвестиција
на
територији града;
даје мишљење у поступку доношења
и спровођења инвестиционих програма
града;
планира, припрема и надгледа
имплементацију
програма
економског
развоја;
остварује свакодневне контакте
са локалним предузетницима: организује
истраживања међу привредницима у циљу
унапређења њиховог пословања (анализа
пословне климе).
врши анализу и евалацију могућности
проширења капацитета инструмената за
подстицај економског развоја;
организује обуку за правна лица
(мала и средња предузећа) и предузетнике
за писање пројеката и припрему кредитне
документације и остварује сарадњу са банкама
и другим финасијским организацијама које
кредитирају мала и средња предузећа;
припрема и реализује програме
едукације инструктора косултаната за
потребе развоја привреде и предузетништва
на територији града;
организује и учествује у организацији
и припреми саветовања о унапређењу рада и
развоја привреде на територији града;
користи податке са финасијског
тржишта у циљу пружања благовремених
информација и консултација представницима
локалног бизниса. Идентификује постојеће
финасијске могућности и препоручује
најповољније
финасијске
пројеете
корисницима услуге канцеларије ЛЕР;
припрема или учествује у припремању
промоционих и маркетиншких материјала
(за сајмове, манифестације, постављање
Страна 64
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на Интернет сајт) којима се представљају
инвестициони потенцијали Града, организује
и учествује у организацији и припремама
кампања за информисање јавности о значају
нових инвестиционих улагања;
припрема
предлоге
локалних
микрофинасијских и грант шема, анализира
услове на тржишту и сагледава могућности
за
покретање
средстава
намењених
реализацији развојних програма, припрема
предлоге развојних пројеката и управља
реализацијом развојних пројеката;
обавља друге послове у складу са
законом и прописима Скупштине града.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена
из области природних или друштвено
хуманистичких наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно дипл.економиста,дипл.политиколог,
дипл.пољопривредни инжењер, дипл.инж.
организације рада са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 1 година радног
искуства у струци.

2. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА
ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА
Опис послова:
Предлаже инструменте локалне
развојне политике за подстицање привлачења
инвеститора у град Лозницу. Ради на
јачању аналитичке основе за прецизније и
на подацима засновано креирање развојне
политике, инструмената и мера у области
локалног економског развоја. Успоставља
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транспарентне
механизме
сталне
комуникације и сарадње са привредом.
Предлаже мере за поједностављивање
локалних процедура за реализацију улагања.
Ради на развоју комуналне и локалне
економске инфраструктуре. Обавља и друге
послове у складу са законом и прописима
Скупштине града.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области економских или правних наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 1
година радног искуства у струци.
3. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Опис послова:
Покреће иницијативе за развој
пољопривреде;
припрема и реализује програме
едукације за потребе развоја пољопривреде
на територији града;
ради анкетирање, анализу потреба
пољопривредних произвођача. Предлаже
решења која ће допринети руралном развоју
и развоју пољопривредне производње;
припрема или учествује у припремању
промоционих и маркетиншких материјала
којима се представља пољопривреда града;
остварује свакодневне контакте са
локалним пољопривредницима;
организује и учествује у организацији
и припремама кампање за информисање
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јавности
о
мерама
Министартва
пољопривреде који доприносе унапређењу
развоја пољопривреде и индивидуалних
пољопривредних газдинстава;
сарадња са донаторским програмима
који се односе на пољопривреду и рурални
развој;
припрема пројеката у области
пољопривреде;
координација у процесу формирања
удружења и задруга у локалној заједници;
сардања са републичким
и
регионалним институцијама, владиним и
невладиним организацијама које се баве
облашћу пољопривреде и руралног развоја;
обавља друге послове у складу са
законом и прописима Скупштине града.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (пољопривредног
смера) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани пољопривредни инжењер
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 1 година
радног искуства у струци.

4. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА
ПОСЛОВЕ ТУРИЗМА
Опис послова:
Унапређује и промовише туризам
града Лозница;
подстиче
програм
изградње
туристичке инфраструктуре и уређење
простора;
координира активности и сарадњу
Страна 65
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између привредних и других субјеката у
туризму који непосредно и посредно делују
на унапређењу и промоцији туризма града
Лозница;
доноси годишњи програм и план
промотивних активности у складу са
стратегијом промоције туризма, плановима
и програмима ТОС-а;
обезбеђује информативно-пропагадни материјал којим се промовишу туристичке
вредности града Лозница (штампање
публикације, аудио и видео промотивни
материјал, интернет презентације, сувенири
итд.), а у сарадњи са надлежним органима
града Лозница и туристичку сигнализацију
за туристичка места, туристичке дестинације
града;
прикупља и објављује информације
о целокупној туристичкој понуди града
Лозница, као и друге активности значајне за
туризам;
учествује у организацији туристичких,
научних, стручних, спортских, културних
и других скупова и манифестација у граду
Лозници;
учествује у формирању туристичкоинформативних центара (за прихват
туриста, пружање бесплатних информација
туристима, прикупљањем података за
потребе информисање туриста, упознавање
туриста са квалитетом туристичке понуде,
упознавање надлежних органа са притужбама
туриста и др.);
прекогранична сарадња;
у раду сарађује са туристичком
организацијом града Лозница;
обавља и друге послове у складу са
Законом и прописима Скупштине града.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних
наука (туристичког
смера) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
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специјалистичке струковне студије),односно
дипломирани туризмолог или дипломирани
економиста-смер туризам са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства
у струци.
5. САМОСТАЛНИ
САРАДНИК
УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА

Опис послова:
По налогу пројектанта-менаџера
обавља стручен послове на припреми
просторно-планске документације у граду.
Ради на изради урбанистичких програма,
генералних
урбанистичких
планова,
детаљних урбанистичких планова, и
детаљних техничких решења као и изради
студија и елабората.
Обавља стручне послове за Комисију
за планове, припрема нацрте и предлоге
средњорочних и годишњих програма
активности на припреми просторно-планске
документације у граду Лозница, као и
извештаје о њиховом извршењу.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области природних наука (архитектонске
струке) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно дипл. инж.архитектуре , дипл.
инж.шумарства за пејзажну архитектуру,
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 1 године
радног искуства у струци.

28. 04. 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

6. СЕКРЕТАРИЦА У ОДЕЉЕЊУ ЗА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Опис послова:
Врши
административно-техничке
послове за Одсек локално економског
развоја, врши пријем поште, часописа,
билтена, брошура, прима странке и упућује
их запосленим у Одсек за локални економски
развој.
Обезбеђује телефонске и телефакс
везе и стара се о евидентирању истих за
потребе одсека, води стенографске белешке
са састанака који се воде у Одсеку за локални
економски развој.
Чува стенографске белешке и
записнике са ових састанака.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека за локални
економски развој.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС, IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и најмање 6
месеци радног искуства у струци.
VIII2 ОДСЕК ЗА МЛАДЕ – ОМЛАДИНСКИ
ЦЕНТАР
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује рад одсека и предузима
мере за квалитетно и ажурно обављање
послова, врши распоред послова на
координаторе канцеларија и одређује
рокове за извршење истих. Тумачи прописе
из области рада одсека и пружа потрену
стручну помоћ. Сарађује са надлежним
Министарствима и другим државним
иснстутуцијама која се баве питањима
младих. Припрема саопштења за јавност
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из деоликруга рада одсека. Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 3 године радног
искуства у струци.
VIII3		 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
1. КООРДИНАТОР
ЗА МЛАДЕ

КЛАНЦЕЛАРИЈЕ

Опис послова:
Идентификује проблеме и потребе
младих у локалној заједници. Води базу
података организација младих (Невладине
организације младих, неформалне групе,
подмлатци политичких партија).
Координира процес успоствљања и
спровођења политике младих на локалном
нивоу. Ради имплементације активне
политике младих по свим питањима везаним
за проблематику младих, афирмише и
врши сарадњу са свим битним субјектима
(општинским службама, јавним установама
и сл.), као и другим владиним телима.
Комуницира и сарађује са организацијама
и
удружењима
младих,
представницима цивилног друштва и
грађанске иницијативе и појединцима.
Сарађује са надлежним министарствима и друтим владиним структурама
која се баве питањем младих.
Страна 67
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Администрира буџет за младе,
учествује у креирању одлука о стипендирању
ученика и студената.
Ажурира
информације
на
општинском сајту везано за питање младих.
Остварује контакт, комуницира и сарађује са
невладиним сектором на подручју града као
и са свим органима локалне самоуправе.
Пружа стручну помоћ младим
предузетницима за израду бизнис-планова.
Обезбеђује сарадњу локалне заједнице са
школама, спортским и другим организацијама
и клубовима. Врши промовисање значаја
волонтерског рада. Врши организовање
креативних и едукативних радионица за
младе.
У сарадњи са општинским јавним
инситутуцијама
организује
изложбе,
филмске пројекције и књижевне вечери као
и спортска такмичења.
Организује културне манифестације
посвећене афирмацији културе и образовања
младих
града
Лознице.
Обезбеђује
координацију и сарадњу организација
младих града са Саветом за омладину и
спорт Скупштине града.
Остварује комуникацију са одговарајућим међународним организаци-јама
и инситутцијама, као и представницима
организација младих из Дијаспоре.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 1 година радног
искуства у струци.
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VIII4 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ
СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У
РЕГИОНУ
1. КООРДИНАТОР
КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ И
СРБИМА У РЕГИОНУ
Опис послова:
Врши израду базе података о
грађанима Лознице који живе изван
Републике Србије и прати њихов положај;
помаже у очувању и развоју духовне,
националне и културне самобитности
грађана Лознице изван Републике Србије;
организује сусрете, манифестације и
сл. и побољшава везу између исељеника који
живе у иностранству и њихових организација
са градом Лозница;
информише грађане Лознице у
иностранству о: раду Скупштине града
и усвојеним документима, циљевима и
стратегији развоја града Лозница;
обавља и друге послове по налогу
органа града и начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
(дипломске
академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару и најмање 1 година радног
искуства у струци.
IX ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
У Одељењу комуналне полиције
систематизује се укупно 7 радних места са
11 извршилаца.
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1. НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Опис послова:
Организује, обједињава и усмерава
рад одељења, одговара за законито,
ефикасно и економично обављање послова
из делокруга одељења, обавља најсложеније
послове
из
надлежности
одељења
којим руководи, распоређује послове на
непосредне извршиоце, пружа стручну
помоћ извршиоцима, обавља организационе
послове везане за остваривање сарадње
комуналне полиције са инспекцијским
службама и сарадње са полицијом, сарађује
са грађанима и организацијама (прима
пријаве, петиције и предлоге) и истим
доставља обавештење о исходу поступања,
предлаже
Градском
већу
доношење
стратешког плана комуналне полиције
којим се утврђују приоритети у обављању
послова комуналне полиције, предлаже
доношење
тромесечних и месечних
планова рада везаних за планирање послове
и задатака и планирање заједничких мера и
активности са инспекцијским службама, даје
инструкције комуналним полицајцима за
обављање послова комуналне полиције, по
налогу начелника Градске управе припрема
извештаје о раду одељења, обавештава
надлежну полицијску управу о употреби
средстава принуде, разматра притужбе
грађана на рад комуналне полиције, обавља
и друге послове по налогу начелника Градске
управе. Прати законске и подзаконске акте и
редовно врши усклашавање номрмативних
аката Града, по којима су одељења дужна
да поступају, са истим, прати и иницира
поштовање рокова за поступање из
надлежности одељења у складу са актима
Града и доставља предлоге аката надлежним
одељењима на даље поступање.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ВСС, високо
образовање стечено на студијама другог
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степена, у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно на основним студијама у трајању
о најмање четири године, положен стручни
испит за рад у органима државне управе,
положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца,
проверена психофизичка оспособљеност за
обављање послова комуналног полицајца и
најмање 5 година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
‘’Б’’ категорије.
2. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Опис послова:
Врши
административно-техничке
послове за Одељење комуналне полиције,
прима пријаве, петиције и предлоге
поднете посаним путем, електронском
поштом, врши отпремање поште, води
евиденцију поднетих пријава, петиција и
предлога грађана, поднетих притужби на
рад комуналних полицајаца, употребљених
средстава принуде и других примењених
овлашћења према лицима, привремено
одузетих предмета, службених легитимација,
опреме и средстава, обезбеђује телефонске
и телефакс везе и стара се о евидентирању
истих за потребе одељења.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: ССС (економског
или правног смера, гимназија) IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару.
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IX1 ОДСЕК КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА
ЗА УЖЕ ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
1. КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ 1
Опис послова:
Обавља
комунално-полицијске
послове којима се обезбеђује одржавање
комуналног реда у граду (по питању:
снабдевања водом, одвођење отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
наређење, провера идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено
одузимање предмета, видео надзор), и
употребом средстава принуде (физичке снаге,
службене палице и средстава за везивање),
обавља послове заштите од елементарних
и других непогода, противпожарне и друге
заштите из надлежности града када те мере
не могу да предузму други надлежни органи,
учествује у вршењу спасилачких функција
и пружању помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању
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последица
изазваним
елементарним
непогодама, обезбеђује очување градских
добара и заштиту животне средине, и пружа
помоћ надлежним органима града, као и
предузећима, организацијама и установама
кад по њиховој оцени постоје предпоставке
да спровођење њихове извршне одлуке неће
бити могуће без присуства комуналних
полицајаца или употребе средстава принуде
и у складу са законом, одлукама и другим
прописима града обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и начелника
Градске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама другог степена из
области друштвено хуманистичких или
природних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно дип.грађевински инжењер, дипл.
саобраћајни инжењер, дипл.инж.заштите
животне средине, дипломирани биологили
дипл.инж. шумарства,
са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару ,
положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца,
проверена психофизичка оспособљеност за
обављање послова комуналног полицајца,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
‘’Б’’ категорије.
2. КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ 2
Опис послова:
Обавља
комунално-полицијске
послове којима се обезбеђује одржавање
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комуналног реда у граду (по питању:
снабдевања водом, одвођење отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
наређење, провера идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено
одузимање предмета, видео надзор), и
употребом средстава принуде (физичке снаге,
службене палице и средстава за везивање),
обавља послове заштите од елементарних
и других непогода, противпожарне и друге
заштите из надлежности града када те мере
не могу да предузму други надлежни органи,
учествује у вршењу спасилачких функција
и пружању помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању
последица
изазваним
елементарним
непогодама, обезбеђује очување градских
добара и заштиту животне средине, и пружа
помоћ надлежним органима града, као и
предузећима, организацијама и установама
кад по њиховој оцени постоје предпоставке
да спровођење њихове извршне одлуке неће
бити могуће без присуства комуналних
полицајаца или употребе средстава принуде
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и у складу са законом, одлукама и другим
прописима града обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и начелника
Градске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца,
проверена психофизичка оспособљеност за
обављање послова комуналног полицајца,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
‘’Б’’ категорије.
3. КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ 3
Опис послова:
Обавља
комунално-полицијске
послове којима се обезбеђује одржавање
комуналног реда у граду (по питању:
снабдевања водом, одвођење отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
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и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
наређење, провера идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено
одузимање предмета, видео надзор), и
употребом средстава принуде (физичке снаге,
службене палице и средстава за везивање),
обавља послове заштите од елементарних
и других непогода, противпожарне и друге
заштите из надлежности града када те мере
не могу да предузму други надлежни органи,
учествује у вршењу спасилачких функција
и пружању помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању
последица
изазваним
елементарним
непогодама, обезбеђује очување градских
добара и заштиту животне средине, и пружа
помоћ надлежним органима града, као и
предузећима, организацијама и установама
кад по њиховој оцени постоје предпоставке
да спровођење њихове извршне одлуке неће
бити могуће без присуства комуналних
полицајаца или употребе средстава принуде
и у складу са законом, одлукама и другим
прописима града обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и начелника
Градске управе.
Број извршилаца: 4
Посебни услови: ССС, IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, положен
испит за обављање послова и примену
овлашћења
комуналног
полицајца,
проверена психофизичка оспособљеност за
обављање послова комуналног полицајца,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
‘’Б’’ категорије.
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IX1 ОДСЕК КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА
ЗА ШИРЕ ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
1. КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ 2
Опис послова:
Обавља
комунално-полицијске
послове којима се обезбеђује одржавање
комуналног реда у граду (по питању:
снабдевања водом, одвођење отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
наређење, провера идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено
одузимање предмета, видео надзор), и
употребом средстава принуде (физичке снаге,
службене палице и средстава за везивање),
обавља послове заштите од елементарних
и других непогода, противпожарне и друге
заштите из надлежности града када те мере
не могу да предузму други надлежни органи,
учествује у вршењу спасилачких функција
и пружању помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању
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последица
изазваним
елементарним
непогодама, обезбеђује очување градских
добара и заштиту животне средине, и пружа
помоћ надлежним органима града, као и
предузећима, организацијама и установама
кад по њиховој оцени постоје предпоставке
да спровођење њихове извршне одлуке неће
бити могуће без присуства комуналних
полицајаца или употребе средстава принуде
и у складу са законом, одлукама и другим
прописима града обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и начелника
Градске управе.
Број извршилаца: 1
Посебни услови: Високо образовање
стечено на студијама првог степена у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, (основне
академске студије или основне струковне
студије), односно на студијама у трјању
од три године, односно више образовање
(VI степен стручне спреме), стечено по
прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца,
проверена психофизичка оспособљеност за
обављање послова комуналног полицајца,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
‘’Б’’ категорије.
2. КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ 3
Опис послова:
Обавља
комунално-полицијске
послове којима се обезбеђује одржавање
комуналног реда у граду (по питању:
снабдевања водом, одвођење отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
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привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
наређење, провера идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено
одузимање предмета, видео надзор), и
употребом средстава принуде (физичке снаге,
службене палице и средстава за везивање),
обавља послове заштите од елементарних
и других непогода, противпожарне и друге
заштите из надлежности града када те мере
не могу да предузму други надлежни органи,
учествује у вршењу спасилачких функција
и пружању помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању
последица
изазваним
елементарним
непогодама, обезбеђује очување градских
добара и заштиту животне средине, и пружа
помоћ надлежним органима града, као и
предузећима, организацијама и установама
кад по њиховој оцени постоје предпоставке
да спровођење њихове извршне одлуке неће
бити могуће без присуства комуналних
полицајаца или употребе средстава принуде
и у складу са законом, одлукама и другим
прописима града обавља и друге послове
по налогу начелника одељења и начелника
Градске управе.
Број извршилаца: 2
Посебни услови: ССС, IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за
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рад у органима државне управе, положен
испит за обављање послова и примену
овлашћења комуналног полицајца, проверена психофизичка оспособљеност за
обављање послова комуналног полицајца,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
‘’Б’’ категорије.

на снагу даном добијања сагласности
Градског већа града Лозница.

Oвај
Правилник
објавити
у
„Службеном листу града Лозница“, а ступа

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић, дипл.правник
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