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- КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ 1
На основу члана 43. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града
Лознице”, број 16/08 и 26/20 – аутентично
тумачење) и члана 9. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о Градској управи града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
број 23/20), Комисија за статут и прописе
Скупштине града Лознице, на седници
одржаној 28. априла 2021. године, утврдила
је пречишћен текст Одлуке о Градској
управи града Лознице.
Пречишћен текст Одлуке садржи:
1) Одлуку о Градској управи града
Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 19/16),
2) Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о Градској управи града
Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 25/16),
3) Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о Градској управи града
Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 13/17) и
4) Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о Градској управи града
Лознице („Службени лист града
Лознице”, број 23/20).
Пречишћен текст
објављен у „Службеном
Лознице”.

Одлуке биће
листу града

ОДЛУКА
о Градској управи града Лознице
(пречишћен текст )
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком образује се Градска
управа и уређује њена организација, делокруг
и начин рада и друга питања од значаја за
остваривање делокруга рада Градске управе
града Лознице (у даљем тексту: Градска
управа).
Члан 2.
Градска управа се организује као
јединствен орган.
Градска управа има свој печат.
Печат Градске управе је округлог
облика са текстом: „Република Србија, Град
Лозница, Градска управа града Лознице” и
грбом Републике Србије у средини печата.
Текст печата исписује се на српском језику
ћириличним писмом.
Члан 3.
Градска управа:
1. припрема прописе и друге акте које
доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
2. извршава одлуке и друге акте
Скупштине града, градоначелника и
Градског већа;
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3. решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из
надлежности Града;
4. обавља послове управног надзора
над извршавањем прописа и других
општих аката Скупштине града;
5. извршава законе и друге прописе чије
је извршавање поверено Граду;
6. обавља стручне и друге послове
које утврди Скупштина града,
градоначелник и Градско веће;
7. доставља извештај о свом раду на
извршењу послова из надлежности
Гр а да и поверених по слова,
градоначелнику, Градском већу и
Скупштини града по потреби, а
најмање једном годишње.
Члан 4.
Поред послова из изворног делокруга
града, као јединице локалне самоуправе,
Градска управа обавља законом поверене
послове из оквира права и дужности
Републике.
Члан 5.
Градска управа обавља послове из
своје надлежности у складу са Уставом,
законом и Статутом града Лознице (у даљем
тексту: Статут).
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Нико не сме вршити утицај на
службеника да нешто чини или не чини
супротно прописима.
Службеник не сме на раду да изражава
и заступа своја политичка уверења.
Члан 8.
Службеник је одговоран за законитост,
стручност и делотворност свог рада.
II ОСНОВНА
ЦИЈЕ

НАЧЕЛА

ОРГАНИЗА-

Члан 9.
Основна
начела
организације
Градске управе, обављања послова изворне
и поверене надлежности, су:
- да се истоврсни или сродни и
међусобно повезани послови групишу
у одговарајуће целине,
- благовремено одлучивање о правима,
обавезама и на закону заснованим
интересима грађана, правних лица и
других субјеката,
- стручно, рационално и економично
обављање послова,
- ефикасно
руковођење
управом
и стални надзор над извршењем
послова,
- примена савремених метода и
средстава рада.

Члан 6.
Рад Градске управе је доступан
јавности и подложан контроли и критици
грађана, у складу са Законом и Статутом.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ

Члан 7.

У Градској управи се образују
унутрашње организационе јединице према
врсти, међусобној повезаности и обиму
послова чијим се вршењем обезбеђује
несметан, ефикасан и усклађен рад у области
за коју се образују.

Службеник је дужан да поступа
у складу са Уставом, законом и другим
прописом, према правилима струке,
непристрасно и политички неутрално.
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Члан 11.
Полазећи од начела утврђених
чланом 9. ове одлуке, за обављање послова
из надлежности Градске управе образују се
следећа одељења:
1. Одељење за привреду и локални
економски развој,
2. Одељење за финансије и локалну
пореску администрацију,
3. Одељење за планирање и изградњу,
4. Одељење за имовинско-правне послове,
5. Одељење за инспекцијске послове и
ванредне ситуације,
6. Одељење комуналне милиције,
7. Одељење за општу управу,
8. Одељење за друштвене делатности,
9. Одељење за рад органа града,
информационе и заједничке послове.

−

−

−

−

Члан 12.
У
одељењима
наведеним
у
претходном члану, могу се образовати
унутрашње
организационе
јединице:
одсеци, службе, инспекторати, економати,
месне канцеларије, групе и друге врсте
организационих јединица.

−

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

−

Члан 13.
Oбавља послове који се односе на:
− праћење, обраду и анализирање
података и стања у областима из
делокруга рада Одељења,
− послове поверене Граду из области
привреде,
локалног
економског
развоја, јавних предузећа, саобраћаја,
туризма, угоститељства, занатства и
трговине, комуналних делатности,

−

Број 3

пољопривреде, водопривреде, шумарства и ветеринарства,
извршавање одлука и других аката
Скупштине града, Градског већа и
градоначелника из области привреде,
саобраћаја, туризма, угоститељства,
занатства и трговине, комуналних
делатности, пољопривреде, водопривреде, шумарства и ветеринарства,
решавање у управном поступку
у првом степену о правима и
дужностима лица у управним
стварима из надлежности Одељења,
управни надзор над извршавањем
прописа и других аката Скупштине
града из надлежности Одељења,
припремање аналитичко – информативних
материјала, нацрта и предлога аката
које доносе Скупштина града, Градско
веће и градоначелник из надлежности
Одељења,
праћење законитог и наменског
коришћења средстава буџета града
за функције и кориснике који су у
надлежности Одељења,
обављање и других послова које
утврди Скупштина града, Градско
веће и градоначелник из надлежности
Одељења,
обављање и других послова утврђених законом, Статутом града Лознице
и другим актима.

а) У областима привреде, локалног
економског развоја, обавља следеће послове:
− управнe и другe пословe при
непосредном спровођењу закона и
других прописа чије је непосредно
спровођење поверено Граду у областима
привреде, локалног економског развоја,
јавних предузећа, саобраћаја, туризма,
угоститељства, занатства и трговине,
комуналних делатности,
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− учествује у изради предлога годишњих програма пословања јавних
предузећа чији је оснивач Скупштина
града,
− врши контролу и надзор над
пословањем јавних предузећа чији је
оснивач Скупштина града,
− припрема информација, анализа и
др. аката за органе Града и државне
органе, а који се односе на пословање
јавних предузећа,
− доноси планове и програме локалног
економског развоја,
− припремање, управљање и спровођење
пројеката локалног економског
развоја,
− обезбеђује унапређење општег оквира
за привређивање у Граду,
− промовише економски потенцијала
Града,
− привлачење инвестиција и институционална подршка инвеститорима,
− иницира усклађивање образовних
профила у школама са потребама
привреде,
− побољшава услове пословања постојећих
привредних
субјеката
и подстицање оснивања нових
привредних субјеката и отварање
нових радних места,
− анализа ефеката и предлагање дугорочне сарадње између јавног и
приватног партнера у оквиру јавноприватног партнерства,
− промовише предузетништва,
− обавља поверене послове у вези са
регистрацијом предузетника,
− техничко регулисање саобраћаја, у
складу са законом,
− израђује предлоге аката у вези са
уређивањем и организацијом аутотакси превоза путника, као и издавање
ауто-такси дозвола,
− израђује предлоге аката у вези са
уређивањем и организацијом градскоприградског превоза путника на
територији Града, као и регистрација
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и овера редова вожње на линијама
градско-приградског превоза,
анализа аспеката саобраћаја (стационарни, динамички, пешачки, безбедност саобраћаја), као и израда
нацрта и предлога аката из области
саобраћаја које доносе Скупштина
града, Градско веће и градоначелник,
подстиче развој туризма и предлагање
висине боравишне таксе,
разврстава угоститељске објекте
за смештај у категорије и води
евиденције у складу са законом,
подстиче развој и унапређење
угоститељства, занатства и трговине,
предлаже акте о радном времену,
местима на којима се могу обављати
одређене делатности и друге услове
за њихов рад,
предлаже уређивање, као и начине
и услове за обављање комуналних
делатности,
врши управни надзор над обављањем
комуналних делатности,
врши административно - техничке и
стручне послове за потребе помоћника
градоначелника задуженог за област
коју покрива,
друге послове у складу са законом.
б) У областима пољопривреде,
водопривреде, шумарства и ветеринарства, обавља следеће послове:
припремање
предлога
основа
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о
њиховом спровођењу,
припремање предлога мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
града Лознице,
припремање предлога мера у области
дератизације и дезинсекције, у оквиру
надлежности Града,
послови у вези са променом намене
пољопривредног у грађевинско
земљиште,
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− организовање, у оквиру надлежности
Града, послова противградне заштите,
− одређивање ерозивних подручја,
− организовање процене штета насталих
услед елементарних непогода и, кроз
предлоге аката, стварање услова за
ублажавање њихових последица,
− утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за
објекте од локалног значаја,
− предлагање аката којима се уређује
и организује вршење послова у вези
са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња,
− организовање процене штета насталих
услед напада паса непознатих
власника на људе и домаће животиње
и, кроз предлоге аката, стварање
услова за ублажавање њихових
последица,
−
друге послове у складу са законом.
в) У области заштите животне
средине, обавља послове који се односе на:
− праћење стања и анализирање појава
и кретања у области заштите и
унапређивања животне средине на
територији Града,
− припрему нацрта и предлога
средњорочних и годишњих програма
из области заштите и унапређења
животне средине и стара се о њиховој
реализацији,
− координацију рада Савета за заштиту
животне средине и усмеравање
активности по питањима заштите и
унапређевања животне средине са
предузећима, месним заједницама,
васпитно - образовним установама и
средствима информисања,
− припрему извештаја и информација
о резултатима мерења и контроле
степена загађености животне средине
на територији Града,
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− припрему
еколошких
билтена,
аналитичко информативних материјала за градоначелника и Градско
веће,
− учешће у изради нацрта градских
прописа из области заштите и
унапређења животне средине,
− припрему решења о потреби израде
студије о процени утицаја на животну
средину,
− припрему решења о одређивању
обима и садржаја студије,
− припрему
решења
о
давању
сагласности или одбијању давања
сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину за
пројекте у области привреде,
индустрије, саобраћаја и др.,
− организацију
и
вођење
јавне
презентације и јавне расправе,
− учешће у раду Техничке комисије за
оцену Студије и сарадњу са научним и
стручним организацијама у поступку
процене утицаја на животну средину,
− давање мишљења за израду Извештаја
о Стратешкој процени утицаја,
− оцену Извештаја о Стратешкој
процени утицаја,
− спровођење
поступка
издавања
интегрисане дозволе,
− издавање дозвола (за сакупљање,
транспорт, складиштење, третман
и одлагање инертног и неопасног
отпада на територији града), одобрења
и других аката у складу са Законом о
управљању отпадом,
− вођење евиденције и достављање
података министарству; давање
мишљења на захтев министарства у
поступку издавања дозвола у складу
са Законом о управљању отпадом,
− и друге послове везане за заштиту
животне средине у складу са важећим
законским прописима и подзаконским
актима.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ
Члан 14.
Обавља послове који се односе на:
а) Послове финансијске службе
за органе Града: Скупштину града,
градоначелника, Градско веће, Градску управу
и за Градско јавно правобранилаштаво, и
то:
− билансирање јавних средстава и
јавних издатака буџета Града,
− учествовање у припреми одлука за
остваривање изворних јавних прихода
и праћење њиховог спровођења,
− макроекономску и фискалну анализу
јавних средстава у функцији финансирања јавних потреба Града,
− планирање, припрему и израду буџета
Града,
− финансијско рачуноводствене послове директних корисника буџетских
средстава који се односе на учешћа
у припреми финансијских планова
и з а вршних рачуна буџет ских
корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања
са аспекта уговорних обавеза и
наменског коришћања средстава,
− благајничко пословање, вођења
пословних књига и других евиденција
по
корисницима,
усаглашавање
потраживања и обавезе.
б) Послове трезора Града и то:
− финансијско планирање,
− управљане средствима на консолидованом рачуну трезора Града,
− управљање дугом,
− буџетско рачуноводство и извештавање,
− контролу расхода, која обухвата
управљање процесима одобравања
преузимања обавеза, проверу пријема
Страна 6
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добара и услуга и одобравање плаћања
на терет буџетских средстава.
в) Послове локалне пореске администрације:
води порески поступак (утврђивање,
наплату и контролу) за локалне јавне приходе
и стара се о правима и обавезама пореских
обвезника, а нарoчито:
− води регистар обвезника изворних
прихода јединице локалне самоуправе
на основу података из Јединственог
регистра пореских обвезника који
води Пореска управа,
− врши утврђивање изворних прихода
јединице
локалне
самоуправе
решењем за које није прописано да
их утврђује сам порески обвезник
(самоопорезивање) у складу са
законом,
− врши канцеларијску и теренску
контролу ради провере и утврђивања
законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу
локалних јавних прихода у складу са
законом,
− врши обезбеђење напалате локалних
јавних прихода у складу са законом,
− врши редовну и принудну наплату
локалних јавних прихода и споредних
пореских давања у складу са
законом,
− води првостепени управни поступак
по жалбама пореских обвезника
изјављеним против управних аката
донетих у пореском поступку,
− примењује јединствени информациони систем за локалне јавне
приходе,
− води пореско књиговодство за
локалне јавне приходе у складу са
прописима,
− планира и спроводи обуку запослених,
− пружа основну стручну и правну
помоћ
пореским
обвезницима
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о пореским прописима из којих
произилази њихова пореска обавеза
по основу локалних јавних прихода,
у складу са кодексом понашања
запослених у локалној самоуправи,
по службеној дужности доставља
Пореској управи доказе о чињеницама
које сазна у вршењу послова из
своје надлежности, а који су од
значаја за утврђивање или контролу
правилности примене пореских
прописа за чију је примену надлежна
Пореска управа,
обезбеђује примену прописа о
слободном приступу информација од
јавног значаја,
врши издавање уверења и потврда о
чињеницама о којима води службену
евиденцију,
обавља и друге послове у складу са
законом.

У одељењу се врше стручни послови
спровођења јавних набавки за потребе
органа Града као и послови праћења, обраде
и анализирања података и стања у областима
из делокруга рада Одељења и други послови
у складу са законом и Стаутом.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ
Члан 15.
Обавља послове који се односе на:
а) У области урбанизма:
− стручне послове који се односе на
праћење, обраду и анализирање
података и елемената који су
неопходни за стручну припрему,
доношење и спровођење просторних
и урбанистичких планова,
− административне и друге послове за
потребе Скупштине града, Градског

−
−

−
−
−

−

−
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већа, главног архитекте, Комисије
за планове, Савета за урбанизам и
комуналне делатности, Савета за
здравље и заштиту животне средине
и других органа и тела Града,
издавање информације о локацији,
одобравање
заузимања
јавних
површина за обављање пословне
делатности, постављање рекламних
паноа и урбаног мобилијара,
издавање потврде о усклађености
изграђених темеља са главним
пројектом,
oбављање геодетских послова у
складу са Законом о планирању и
изградњи,
вршење
административно
техничких и стручних послова за
потребе помоћника градоначелника
задуженог за област коју покрива,
друге послове у складу са Законом
о планирању и изградњи, Законом
о озакоњењу објеката и другим
прописима из ове области,
стручне послове у области рударства
и енергетике.
б) У области грађења:

− извођење припремних радова,
− издавање решења о локацијској
дозволи,
− издавање грађевинске дозволе,
− обавештење о завршетку израде
темеља,
− технички преглед и употребну дозволу,
− изградњу помоћног објекта,
− адаптацију објекта,
− санацију објекта,
− инвестиционо одржавање објекта,
− текуће одржавање објекта,
− промену намене објекта (дела објекта)
без извођења радова,
− рушење објекта због дотрајалости и
оштећења,
− потврду плана посебног дела зграде
(етажирање),
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− легализацију бесправне градње,
− вођење статистичких података за
потребе Републичког завода за
статистику,
− вођење техничке архиве,
− и друге послове у складу са законским
прописима из ове области.
в) У области урбанизма и у области
грађења Одељење за планирање
и
изградњу спроводи обједињену процедуру у
поступцима за издавање аката у остваривању
права на изградњу и коришћење објеката и
то за:
− прибављање услова за пројектовање
и прикључење на инфраструктурну
мрежу од ималаца јавних овлашћења
и друге исправе, односно докумената
које имају имаоци јавних овлашћења,
а услов су за издавање аката у
остваривању права на изградњу и
коришћење објеката;
− издавање локацијских услова;
− издавање грађевинске дозволе;
− пријаву радова;
− пријаву завршетка израде темеља и
завршетка објекта у конструктивном
смислу;
− прикључење објекта на инфраструктуру;
− издавање употребне дозволе;
− достављање правноснажне употребне
дозволе органу надлежном за послове
премера и катастра у циљу укњижбе
објекта и доделу кућног броја;
− вођење
регистра
обједињених
процедура, односно електронске базе
података о обједињеној процедури
и достављање података централној
евиденцији обједињених процедура.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
15а
Обавља послове који се односе на:
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− евиденцију и управљање имовином
у јавној својини Града; анализу,
праћење и иновирање подзаконских
аката из надлежности органа Града
у области евиденције и управљања
имовином; прикупљање правне,
техничке, финансијске и друге
документације у вези са имовином;
прикупљање података о физичком
стању непокретности; формирање
базе података о свакој појединачној
имовини и њено ажурирање; вођење
евиденције
о
непокретностима
Града које користе организације,
јавна предузећа, установе, агенције
и други правни субјекти чији
је оснивач Град; израда нацрта
и предлога одлука, уговора и
других аката у процесу управљања
имовином града (прибављање,
располагање непокретностима,
остваривање својинских права у
складу са позитивним прописима
и других стварних права), њихово
евидентирање и чување, обављање
других послова у вези са управљањем
непокретностима,
− откуп станова у јавној својини Града,
− вођење Регистра стамбених заједница
и организовања рада Регистра према
својој територијалној надлежности и
у складу са својим овлашћењима,
− спровођење поступка увођења
принудне управе стамбене заједнице
именовањем професионалног управника,
− решавање по захтевима странака за
конверзију права коришћења у право
својине на изграђеном и неизграђеном
грађевинском земљишту,
− решавање по захтевима странака за
доношење решења о утврђивању
земљишта за редовну употребу
објекта и формирању грађевинске
парцеле,
− обављање стручних послова око
одређивања назива улица и тргова,
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− решавање у првом степену и предметима експропријације и административног преноса земљишта,
− решавање по захтевима странака за
деекспропријацију земљишта ранијих
корисника,
− национализацију и денационализацију,
− издавање уверења из области аграрне
реформе,
− давање непокретности у јавној својини Града на коришћење, односно у
закуп,
− обављање стручних послова комисија
(враћање земљишта, легализација,
стамбени односи, називи улица и
тргова и сл.),
− издавање решења којима се одобрава
раскопавање јавних површина,
− ексхумације и сл,
− поступке враћања утрина,
− решавање у првостепеном управном
поступку исељења бесправно
усељених лица из станова и заједничких просторија,
− издавање потврда и уверења из
евиденције овог одељења у складу са
важећим законским прописима,
− пријем странака по предметима из
делокруга овог одељења,
− одлучивање у поновном поступку
по свим поништеним решењима из
делокруга овог одељења,
− припремање месечних, тромесечних
и годишњих извештаја о раду из свог
делокруга,
− израду програма рада,
и друге послове у складу са законским
и подзаконским прописима из ове области.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 16.
Обавља послове у складу са Законом
о инспекцијском надзору, Законом о одбрани

Број 3

и Законом о ванредним ситуацијама који се
односе на:
а) Послове Градске управе који се
односе на обављање управног надзора над
применом закона и других прописа чије је
извршење поверено Граду и општих аката
Скупштине града из делокруга инспекцијског
надзора у области:
− грађевинарства
надзор над применом одредаба Закона
о планирању и изградњи и других
прописа донетих на основу закона
којима се уређују питања од значаја
за изградњу објеката,
− комуналне делатости
надзор над спровођењем одредаба
закона и општих аката Скупштине
града којима се уређују комуналне
делатности индивидуалне и заједничке
комуналне потрошње,
− саобраћаја
надзор над спровођењем одредаба
Закона о превозу у друмском
саобраћају и одлука Скупштине града
којима се уређују путеви (локални и
некатегорисани), ауто такси превоз,
јавни превоз у линијском, градском
и ванлинијском превозу путника и
ствари,
− заштите животне средине
надзор над спровођењем одредаба
Закона о заштити животне средине у
области заштите ваздуха од загађења
и заштите од буке,
надзор и контрола мера поступања
са отпадом у складу са Законом о
управљању отпадом,
− туризма
надзор над спровођењем Закона о
туризму и дргих прописа донетих
на основу закона којим се уређују
питања у области туризма,
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спорта
надзор над спровођењем Закона о
спорту и других прописа донетих
на основу закона, којим се уређују
питања у области спорта.

б) Послови у области ванредних ситуација,
припреме и планирања одбране обухватаjу:
− израду аката којима се обезбеђује
предузимање и спровођење мера за
функционисање града Лознице у
ратном и ванредном стању;
− предузимање мера за заштиту и
спасавање од елементарних непогода,
техничко-технолошких и других
несрећа, заштите од пожара и стварање
услова за њихово отклањање;
− доношење неопходне регулативе за
град Лозницу из области ванредних
ситуација;
− доношење аката о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији града Лознице у складу са
системом заштите и спасавања;
− доношење планова и програма
развоја система заштите и спасавања
на територији града Лознице;
− израду Процене угрожености од
елементарних непогода и других
несрећа и Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама;
− обављање оперативно стручних и
административно-техничких послова
за рад Градског штаба за ванредне
стуације за територију града Лознице
у складу са Законом и другим
прописима,
− израду докумената сопственог Плана
одбране, као саставног дела Плана
одбране Републике Србије.
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
16а
Обавља послове који се односе на:
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1) одржавање комуналног и другог
законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом
закона и других прописа и општих аката из
области комуналне и других делатности из
надлежности Града;
3) остваривање надзора у јавном
градском, приградском и другом локалном
саобраћају, у складу са законом и прописима
Града;
4) заштиту животне средине,
културних добара, локалних путева, улица и
других јавних објеката од значаја за Град;
5) подршку спровођењу прописа
којима се обезбеђује несметано одвијање
живота у граду, очување добара и извршавање
других задатака из надлежности Града;
6) вршење контроле над применом
закона којим се уређују државни симболи,
осим у односу на државне органе, органе
Града и имаоце јавних овлашћења;
7) други послови, у складу са
законом.
Члан 17.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
а) Обавља послове који се односе на:
− спровођење прописа о локалној
самоуправи и унапређење организације рада Градске
управе,
праћење законитости, ефикасности и
ажурности рада Градске управе,
− послове пријемне канцеларије и
архиве,
− ажурирање дела бирачког списка за
територију града Лознице,
− канцеларијско пословање, отпремање
поште осим доставе,
− послове личних стања грађана,
− вођење матичних књига и књига
држављана и издавање извода из
матичних књига и уверења на основу
истих,
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− пружање правне помоћи,
издавање уверења и потврда на
основу података о којима води
службену евиденцију, као и уверења
о чињеницама о којима се не води
службена евиденција када је издавање
тих уверења прописано законом или
подзаконским актом,
− обављање стручних послова у вези са
образовањем месних заједница,
− вођење аналитичких и синтетичких
финансијских евиденција за месне
заједнице, као индиректне кориснике
буџетских средства,
− књижење и контирање књиговодствене
документације месних заједница, као
индиректним корисницима буџетских
средстава,
− давања информација, пријем поднесака,
давање обавештења о решавању
предмета и пријем примедби,
− и друге послове у складу са законом.
б) Одлуком о одређивању матичних
подручја на територији града Лознице,
одређено је 7 матичних подручја, са
седиштима матичних подручја.
У седиштима матичних подручја се
воде матичне књиге.
У оквиру Одељења за општу управу
образују се месне канцеларије, као посебне
организационе јединице, у оквиру матичног
подручја:
1. Лозница
− Месна канцеларија Лозничко Поље,
са седиштем у насељеном месту
Лозничко Поље,
− Месна канцеларија Воћњак, са
седиштем у насељеном месту
Воћњак,
− Месна канцеларија Зајача, са
седиштем у насељеном месту Зајача;

Број 3

2. Бања Ковиљача
− Месна канцеларија Бања Ковиљача,
са седиштем у насељеном месту
Бања Ковиљача, које је уједно и
седиште матичног подручја Бања
Ковиљача;

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

3. Клупци
Месна канцеларија Клупци, са
седиштем у насељеном месту Клупци,
које је уједно и седиште матичног
подручја Клупци,
Месна канцеларија Руњани, са
седиштем у насељеном месту
Руњани,
Месна канцеларија Тршић, са
седиштем у насељеном месту
Тршић,
Месна канцеларија Коренита, са
седиштем у насељеном месту Коренита,
Месна канцеларија Брадић са седиштем у насељеном месту Брадић,
Месна канцеларија Брезјак, са
седиштем у насељеном месту
Брезјак,
Месна
канцеларија
Ступница,
са седиштем у насељеном месту
Ступница,
4. Лешница
Месна канцеларија Лешница, са
седиштем у насељеном месту
Лешница, које је уједно и седиште
матичног подручја Лешница,
Месна канцеларија Ново Село, са
седиштем у насељеном месту Ново
Село,
Месна канцеларија Доњи Добрић, са
седиштем у насељеном месту Доњи
Добрић,
Месна канцеларија Чокешина ,
са седиштем у насељеном месту
Чокешина;
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5. Јадранска Лешница
− Месна
канцеларија
Јадранска
Лешница, са седиштем у насељеном
месту Јадранска Лешница, које је
уједно и седиште матичног подручја
Јадранска Лешница,
− Месна канцеларија Јошева, са
седиштем у насељеном месту
Јошева;
6. Липнички Шор
− Месна канцеларија Липнички Шор,
са седиштем у насељеном месту
Липнички Шор, које је уједно и
седиште матичног подручја Липнички
Шор,
− Месна канцеларија Липница, са
седиштем у насељеном месту
Липница,
− Месна канцеларија Горњи Добрић, са
седиштем у насељеном месту Горњи
Добрић;
7. Драгинац
− Месна
канцеларија
Драгинац,
са седиштем у насељеном месту
Драгинац, које је уједно и седиште
матичног подручја Драгинац,
− Месна канцеларија Цикоте, са
седиштем у насељеном месту
Цикоте,
− Месна канцеларија Горња Бадања, са
седиштем у насељеном месту Горња
Бадања,
− Месна канцеларија Доња Бадања, са
седиштем у насељеном месту Доња
Бадања,
− Месна канцеларија Текериш, са
седиштем у насељеном месту
Текериш,
− Месна канцеларија Велико Село, са
седиштем у насељеном месту Велико
Село.
Месне канцеларије врше послове
који се односе на:
− пријем поднеска за Градску управу и
њихово достављање,
Страна 12
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− вођење матичних књига у складу са
законом,
− доставу података ради ажурирања
бирачких спискова надлежним
органима,
− оверу потписа, преписа и рукописа
и узимање изјава грађана по
замолницама надлежних органа,
− издавање извода из матичних књига
и издавање уверења о чињеницама
о којима воде службену евиденцију
као и уверења о чињеницама о којима
се не води службена евиденција код
Градске управе када је издавање
тих уверења прописано законом и
подзаконским актима,
− пријем, завођење и експедиција
поште и
− друге послове у оквиру своје
надлежности које им се Законом,
Статутом или одлукама Скупштине
града повере.
У вршењу послова и задатака које
обаваљају, месне канцеларије остварују
сарадњу са другим органима, стручним
службама и месним заједницама.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 18.
Обавља послове који се односе на:
а) У области дечије, социјалне
борачко-инвалидске и примарне здравствене
заштите:
− утврђивање права на дечји додатак,
− утврђивање права на родитељски
додатак,
− утврђивање права на подстицај
рађања,
− утврђивање и обрачун и исплата
породиљског права,
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− утврђивање права на борачкоинвалидску заштиту и заштиту
цивилних инвалида рата,
− накнаде борачко-инвалидских права,
− послове
на
стицању
статуса
енергетски угроженог купца,
− социјалну заштиту и социјалну
политику,
− примарну здравствену заштиту,
− организацију рада Интерресорне
комисије,
− послове саветника за заштиту права
пацијената,
− послове у вези статуса избеглих и
прогнаних лица,
− послове надзора над радом дома
здравља, апотека, трошење средстава
и одржавање објеката,
− праћење рада установа у области
социјалне и здрaвствене заштите,
− праћење рада установа у области
дечије заштите чији је оснивач град,
− припрему документа из области
социјалне заштите и социјалне
политике
(стратегије,
локалнe
акционe планoве и др),
− праћење конкурса министарстава,
домаћих и страних донатора и
учествовање на припреми пројектне
документације по конкурсима,
− спровођење конкурса за расподелу
средстава удружењима грађана у
области социјалне заштите,
− припрему
извештаја,
упитника
министарствима, СКГО, заштитнику
грађана и другим субјектима,
− рад са угроженим циљаним групама
и националним мањинама на
побољшању положаја,
− обављање послова на организовању
„Дечије недеље“,
− учествовање у раду владиних и
невладиних радних тела,
− вршење административно - техничких
и стручних послова за потребе
помоћника градоначелника задуженог
за област коју покрива;

Број 3

б) У области образовања и
програмског финансирања:
− послове праћења рада, текућег
одржавања образовних установа,
− послове капиталног одржавања
образовних установа,
− послове на спровођењу доделе
годишње градске награде студентима
и ученицима и остале послове везане
за награђивање студената и ученика,
− припрему предлога дописа, решења,
одлука и других аката,
− припрему и подношење прекршајних
пријава против родитеља чија деца
не похађају наставу,
− издавање уверења о просеку примања
за:
- ученичке стипендије,
- студентске кредите,
- смањење школарине,
− послове пружања стручне помоћи
Одељењу за финансије у припреми
финансијских планова и планова
јавних набавки образовних установа,
− вођење одговарајућих евиденција из
области образовања и ажурирање
истих,
− послове просветне инспекције,
− конкурсно финансирање спортских
организација и праћење њихове
реализације,
− конкурсно финансирање верских
организација и праћење њихове
реализације,
− конкурсно финансирање културног
стваралаштва и праћење њихове
реализације,
− конкурсно финансирање средстава
јавног информисања и праћење
њихове реализације,
− послове у вези статуса избеглих и
прогнаних лица,
− конкурсно финансирање збрињавања
избеглих и прогнаних лица и праћење
њихове реализације,
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− решавање по поднетим захтевима
за све видове помоћи избеглим и
прогнаним лицима,
− сарадњу са невладиним и хуманитарним организацијама за помоћ
избеглим и прогнаним лицима;
в) У области рада са младима:
− спровођење утврђене политике за
младе и предлагање мере за њено
унапређење,
− непосредно вршење стручних послова
у домену унапређења омладинске
политике (припрема предлога аката,
предлагање подстицајних мера за
унапређење омладинске политике,
давање мишљења на акте којима се
посредно или непосредно утиче на
унапређења омладинске политике),
− праћење стања везано за потребе
и проблеме младих у локалној
заједници,
− вођење базе података организација
младих (невладине организације,
неформалне групе, подмлатци
политичких партија),
− сарадњу са надлежним министарствима,
другим државним институцијама као
и удружењима грађана и формалним
и неформалним удружењима младих
која се баве питањима младих,
− обезбеђивање сарадње локалне
заједнице са школама, спортским и
другим организацијама и клубовима;
− вршење организовања креативних и
едукативних радионица за младе,
− организовање културне манифестације
посвећене афирмацији културе и
образовања младих,
− остваривање комуникације са
од говарајућим међународним
организацијама и институцијама,
као и представницима организација
младих из дијаспоре,
− ажурирање информација на сајту
града везано за питање младих,
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− у сарадњи са градским јавним
институцијама организује изложбе,
филмске пројекције и књижевне
вечери као и спортска такмичења,
− друге послове у складу са законом;
г) У области сарадње са дијаспором
− израђивање базе података о грађанима
Лознице који живе ван Републике
Србије,
− организовање сусрета и манифестација и сл. и побољшавање везе
исељеника који живе у иностранству
и њихових организација са градом
Лозница,
− информисање грађана Лознице у
иностранству о раду Скупштине
града и усвојеним документима,
циљевима и стратегији развоја града
Лознице.
д)
Канцеларија за медијацију –
посредовање обавља послове који се односе
на:
-

-

пружање административно-техничке
помоћи у посредовању у спорним
односима у којима стране могу
слободно да располажу својим
захтевима, ако законом није прописана
искључива надлежност суда или
другог органа, без обзира да ли се
спроводи пре или после покретања
судског или другог поступка,
пружање административно-техничке
помоћи у посредовању у имовинскоправним споровима чији је предмет
испуњење обавезе на чинидбу, другим
имовинско-правним споровима, у
породичним, привредним споровима,
управним стварима, споровима из
области заштите животне средине,
у потрошачким споровима, као и
у свим другим спорним односима,
у којима посредовање одговара
природи спорних односа и може да
помогне њиховом разрешењу,
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пружање административно-техничке
помоћи у посредовању у кривичним
и прекршајним стварима у погледу
имовинско-правног захтева и захтева
за накнаду штете, као и у радним
споровима ако посебним законом
није другачије прописано,
пружање административно-техничке
помоћи у међународном посредовању,
пружање административно-техничке
помоћи у посредовању у спорним
односима са страним елементоммеђународно посредовање,
пружање административно-техничке
помоћи у посредовању у прекограничним
споровима.

Одељење обавља послове праћења,
обраде и анализирања података и стања
у областима из свог делокруга рада,
припремања
аналитичко-информативних
материјала, нацрта и предлога аката из
надлежности органа Града, као и праћење
рада установа и организација чији је оснивач
град Лозница.
Члан 19.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА,
ИНФОРМАЦИОНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
Обавља послове који се односе на:
− стручне и административно техничке
послове за Скупштину града,
градоначелника и Градско веће и
то: послове у вези са припремом и
одржавањем седница Скупштине
града, Градског већа и њихових радних
тела, послове обраде и архивирања
свих изворних аката о раду Скупштине
града, градоначелника, Градског већа
и њихових радних тела,
− благовремено отправљање одлука,
закључака и препорука донетих

−

−

−
−

−

−

−

−
−

−
−
−
−
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од
стране
Скупштине
града,
градоначелника и Градског већа,
припремање и израда нацрта и других
аката у области локалне самоуправе
и другим областима које нису у
делокругу других одељења,
давање мишљења о правно-техничкој
усаглашености нацрта, односно
предлога општих правних аката које
доноси Скупштина града Лознице,
вођење евиденције и записника о
одржаним седницама органа града и
њихових радних тела,
уређивање и издавање „Службеног
листа града Лознице“ и вођење
регистра
аката
објављених
у
„Службеном листу града Лознице“,
давање мишљења о законима којима
се уређују питања од интереса за
локалну самоуправу и тражења
мишљења о примени закона која нису
у делокругу других одељења,
давање предлога у погледу поступања
државних органа по питањима од
интереса за локалну самоуправу
и тражења мишљења о примени
закона која нису у делокругу других
одељења,
анализу и развој информационог
система, старање о раду и проширењу
рачунарске мреже и оперативних
система,
прогамирање софтверских апликација;
инсталацију, конфигурацију и
одржавање сервера и радних станица
у складу са начелима сигурности и
ефикасности,
организовање и успосатвљање интернет и интранет комуникација,
вршење заштите података;
п р ед л а г а њ е н ач и н а с т ру ч н о г
усавршавања и вршења стручне обуке
запослених у Градској управи,
израду, одржавање и ажурирање
званичног веб сајта Града као и
послове уноса контроле и ажурирања
података,
Страна 15
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− успостављање е-управе,
− маркетинг и информативне активности, реализацију информативног
материјала, брошура, билборда,
лифлета, флајера, презентација,
електронског оглашавања, online
брошура и информатора,
− област радних односа изабраних,
п о с т а в љ е н и х , и м е н о ва н и х и
запослених лица у органима града и
вођење персоналне евиденције,
− ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно
достављање поште и циркулисање
д о кум е н т а ц и ј е , ко р и ш ћ е њ е и
одржавање телефонске централе,
послове економата, умножавање
материјала и одржавање
копир
апарата, противпожарне заштите,
обе збеђење зграда и опреме,
одржавање хигијене, отклањање
свих ситних кварова на постојећим
електро, водоводним, грејним и
сличним инсталацијама и остали
послови за потребе органа града,
− припрему база података и апликација
за коришћење Географског
информационог система (ГИС),
координацију послова на креирању и
одржавању база података корисника
и перманентни развој ГИС,
− и друге послове у складу са законом.
Члан 20.
Поједине послове у Градској управи,
који због своје природе, целовитости и
начина обављања захтевају самосталност
и посебно организовање изван одељења
обављају:
1. Служба буџетске инспекције
2. Служба интерне ревизије
3. Градски менаџер
4. Главни урбаниста града Лознице
5. Служба заштитника грађана
6. Кабинет градоначелника.
Страна 16

17. 05. 2021.

Члан 21.
Служба интерне ревизије и служба
буџетске инспекције обавља послове
ревизије и инспекције над:
− д и р е кт н и м и и н д и р е кт н и м
корисницима средстава буџета
Града,
− јавним предузећима, основаним
од стране Града, правним лицима
основаним од стране тих јавних
предузећа, односно правним лицима
над којима Град има директну или
индиректну контролу над више од
50% капитала или више од 50%
гласова у Управном одбору, као и над
другим правним лицима у којима
градска јавна средства чине више од
50% укупног прихода,
− и друге послове у складу са
законом.
Члан 21а
Кабинет градоначелника обавља
послове који се односе на:
− протокол и сарадњу Града са другим
градовима и општинама у земљи
и иностранству, пријем домаћих и
страних делегација и друге послове
из области протокола и сарадње и
информисања,
− припрему и организацију састанака
које заказује и њима руководи
градоначелник,
− организовање
и
реализовање
програма везаних за манифестације
и јубилеје од значаја за Град,
− достављање брзих одговора на
предлоге, иницијативе, захтеве, молбе
и друге акте упућене органима Града
у складу са законом,
− организовање активности за вршење
послова који се не могу или претежно
не могу извршавати у оквиру редовних
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послова запослених у органима Града
као што су планирање, контрола
и
имплементација
пројеката;
иницирање предлога пројеката,
израде и управљања пројектима;
укључивања Града у међународну
и регионалну сарадњу; сарадња са
државним развојним организацијама
и европским приступним и другим
фондовима; сарадња са донаторима
и друге активности у вези са
пројектима од изузетне важности за
развој Града
− и друге послове у складу са законом.
Радни однос у кабинету градоначелника
заснива се на одређено време најдуже док
траје дужност градоначелника.
IV РУКОВОЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
Члан 22.
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 овом одлуком.
Члан 23.
За начелника Градске управе може
бити постављено лице које има завршен
правни факултет, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци.
Члан 24.
Начелника Градске управе поставља
Градско веће, на основу јавног огласа, на пет
година, већином од укупног броја гласова
чланова Градског већа.
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Начелник Градске управе има
заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју
дужност и обавља друге послове по налогу
начелника Градске управе.
Заменик начелника Градске управе
поставља се на исти начин и под истим
условима као начелник.
Члан 25.
Начелник Градске управе:
1. организује, координира и усмерава
рад Градске управе,
2. предлаже Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних места у Градској управи, који
усваја Градско веће,
3. распоређује начелнике одељења,
4. распоређује секретара и заменика
секретара Градског већа на предлог
градоначелника
5. одлучује о правима и обавезама из
радно-правних односа запослених и
постављених лица у Градској управи,
у складу са законом,
8. решава сукоб надлежности између
основних организационих јединица
Градске управе,
9. одлучује о изузећу службеног лица у
Градској управи,
10. подноси Скупштини града и Градском
већу извештај о раду Градске управе,
11. врши и друге послове који су му
Законом, Статутом и другим актима
града стављени у надлежност.
Члан 26.
Радом унутрашњих организационих
јединица Градске управе руководе начелници
одељења.
Начелника одељења
распоређује
начелник Градске управе.
Радом унутрашњих организационих
јединица у оквиру одељења руководи шеф.
Лица из става 3. овог члана
распоређује начелник Градске управе.
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Члан 27.
Начелник одељења у Градској
управи:
1. руководи радом одељења, организује,
усмерава и обједињава рад
организационих делова одељења,
2. стара се о правилној примени закона
и других прописа из надлежности
одељења,
3. доноси и потписује акта из
надлежности одељења,
4. стара се о испуњавању радних
дужности запослених,
5. врши и друге послове по налогу
начелника Градске управе.
Начелник одељења за свој рад и рад
одељења одговоран је начелнику Градске
управе.
Члан 28.
Лица из члана 20. ове одлуке за свој
рад одговарају градоначелнику.
Члан 29.
У Градској управи могу се поставити
три помоћника градоначелника за поједине
области и то:
1. помоћник градоначелника за економски развој и улагања, развој
предузетништва и приватне иницијативе;
2. помоћник градоначелника за комуналну привреду, урбанизам и
грађевинарство;
3. помоћник градоначелника за друштвене делатности.
Помоћник градоначелника покреће
иницијативе, предлаже пројекте и сачињава
мишљења у вези са питањима која су
од значаја за развој у области за коју је
постављен и врши друге послове утврђене
актом о организацији Градске управе.
Страна 18
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Помоћнике градоначелника поставља
и разрешава градоначелник.
Област за коју се помоћник
градоначелника поставља, надлежност,
права и обавезе утврђује градоначелник
актом о постављењу.
Помоћници
градоначелника постављају се на период од четири године, а
могу бити разрешени и пре истека времена
на који су постављени даном подношења
оставке, односно даном разрешења.
Разрешењем градоначелника престаје
мандат помоћницима градоначелника.
Помоћници градоначелника остварују
права, обавезе и одговорности из рада и по
основу рада у складу са законом и другим
прописима, којима се регулишу права,
обавезе, и одговорности запослених
у
јединицама локалне самоуправе.
Помоћник градоначелника права,
обавезе и одговорности из предходног става
овог члана остварује у Градској управи као
постављено лице у складу са законом.
Сва питања везана за права, обавезе
и одговорности из рада и по основу рада,
помоћника градоначелника решаваће
надлежно радно тело Скупштине града
Лознице.
V ОДНОСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА
ДРУГИМ ОРГАНИМА
1. Односи Градске управе према
Скупштини града, градоначелнику и
Градском већу
Члан 30.
Однос Градске управе према
Скупштини града, градоначелнику и Градском
већу заснива се на правима и дужностима
утврђеним Законом и Статутом.
Градска управа обавезна је да органе
Града обавештава о вршењу послова из свог
делокруга, даје обавештења, објашњења и
податке из свог делокруга, који су неопходни
за рад органа Града.
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Градска управа припрема нацрте
аката које доносе градоначелник, Скупштина
града и Градско веће, спроводи акте које
доносе градоначелник, Скупштина града и
Градско веће и врши друге послове које јој
ови органи повере.
Члан 31.
Градоначелник, у циљу законитог и
ефикасног фунционисања Градске управе,
усмерава и усклађује рад Градске управе.
Градоначелник, ради спровођења
одлука и других аката Скупштине града,
може Градској управи издавати упутства и
смернице за спровођење истих.
Члан 32.
Градско веће врши контролнонадзорну функцију над радом Градске
управе, поништава и укида акта Градске
управе који нису у сагласности са законом,
Статутом и другим општим актима или
одлуком коју доноси Скупштина града.
2. Односи Градске управе према
грађанима, предузећима и установама
Члан 33.
Градска управа је дужна да грађанима
омогући несметано остваривање њихових
права и обавеза, даје им потребне податке,
обавештења и упутства, пружа одговарајућу
правну помоћ и да притом сарађује са
грађанима и поштује достојанство личности
грађана и чува углед Градске управе.
Члан 34.
Градска управа је дужна да разматра
представке и жалбе грађана из надлежности
Градске управе, да поступа по њима у
законским роковима и о томе обавештава
грађане.
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Члан 35.
Одредбе ове одлуке о односима
према грађанима примењују се и на односе
према предузећима, установама и другим
организацијама када се одлучује о њиховим
правима и интересима заснованим на
закону.
Члан 36.
У поступку пред Градском управом у
коме се решава о правима и обавезама грађана
и правних лица, примењују се одредбе
Закона о општем управном поступку.
VI ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Члан 37.
Градска управа доноси следеће
правне акте: правилнике, упутства, наредбе,
решења и закључке.
Правилником се разрађују поједине
одредбе закона и других прописа.
Упутством се прописује начин рада и
вршења појединих послова Градске управе.
Наредбом се, ради извршавања
појединих одредаба закона и других прописа,
наређује или забрањује поступање у
одређеној ситуацији која има општи значај.
Решењем се одлучује о појединим
управним и другим појединачним питањима,
у складу са законом и другим прописима.
Закључком се, у складу са прописима,
уређују правила о начину рада и поступања
Градске управе.
VII ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан 38.
О изузећу службеног лица у Градској
управи одлучује начелник Градске управе.
О изузећу начелника Градске управе
одлучује Градско веће.
Страна 19
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Члан 42.

VIII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 39.
Јавност рада Градске управе
обезбеђује се давањем информација
средствима јавног информисања, издавањем
службених публикација и обезбеђивањем
услова за несметано обавештавање јавности
о обављању послова из свог делокруга.
Градска управа ће ускратити давање
информација ако њена садржина представља
државну, војну, службену или пословну
тајну.
О давању, одосно ускраћивању
давања информација о раду Градске управе
одлучује начелник Градске управе.
IX РАДНИ ОДНОСИ
УПРАВИ
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Члан 40.
Радни однос, права и дужности
запослених у Градској управи уређују
се у складу са Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и подзаконским актима
донетим у складу са законом.
Радни однос у Градској управи може
засновати лице које, поред општих услова за
рад утврђених законом, испуњава и посебне
услове у погледу стручне спреме и радне
оспособљености утврђене законом и актом
о систематизацији радних места.

У Градској управи могу се, ради
оспособљавања за вршење одређених
послова кроз практичан рад, примати
приправници под условима утврђеним
законом и актом о систематизацији.
Члан 43.
О
правима,
обавезама
и
одговорностима запослених у Градској
управи одлучује начелник Градске управе.
Члан 44.
Звања и занимања запослених и
услови за њихово стицање, коефицијент
за утврђивање плата, као и распоређивање
запослених и постављених лица утврђују
се посебним актима, у складу са Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединацама локалне самоуправе и Законом о
систему плата запослених у јавном сектору.
Члан 45.
Запослени и постављена лица у
Градској управи за свој рад одговарају
дисциплински и материјално на начин и по
поступку утврђеном законом.
Члан 46.
Радни однос запослених у Градској
управи престаје под условима и на начин
утврђен законом из члана 40. ове одлуке.

Члан 41.
Запослени могу обављати послове
Градске управе ако имају прописану
школску спрему, положен испит за рад
у органима државне управе и кад је то
одређено законом или другим актом радно
искуство у одговарајућој струци.
Страна 20

X КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 47.
Канцеларијско пословање Градске
управе обухвата евидентирање, чување,
класификовање, архивирање и излучивање
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материјала примљеног и насталог у раду
Градске управе.
На канцеларијско пословање у раду
Градске управе примењују се прописи о
канцеларијском пословању.
XI СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Члан 48.
Средства за финансирање послова
Градске управе обезбеђују се у буџету
Града.
Средства за финансирање послова
Градске управе чине:
1. средства за исплату плата
запослених, изабраних, именованих
и постављених лица,
2. средства за материјалне трошкове,
3. средства за посебне намене,
4. средства за набавку и одржавање
опреме,
5. средства за солидарне помоћи и
друге посебне накнаде.
Члан 49.
Градска управа
може остварити
приходе својом делатношћу у складу са
законом, када то не утиче на редовно
обављање функција.
Приходи остварени
обављањем
послова из става 1. овог члана користе се за
потребе Градске управе.
Члан 50.
Средства за финансирање поверених
послова
Граду утврђују се у буџету
Републике.
У буџету Града одвојено се исказује и
воде средства пренета из буџета Републике
за финансирање поверених послова.

Број 3

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Начелник Градске управе донеће
акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској
управи и извршити распоређивање
службеника, односно закључити уговоре са
намештеницима до 1. децембра 2016. године
(до почетка примене Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе).
Члан 52.
Дана 20. септембра 2016. године
престала је да важи Одлука о Градској
управи града Лознице („Службени лист
града Лознице”, број 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15),
изузев одредаба члана 14. Одлуке, које су
се примењивале до 1. јануара 2017. године,
односно до дана почетка примене Одлуке о
матичним подручјима на територији града
Лознице.
Члан 53.
Одлука о Градској управи града
Лознице ступила је на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“, односно 20. септембра 2016.
године.
Одредбе члана 17. тачка б) које се
односе на матична подручја примењују
се од 1. јануара 2017. године, односно од
дана почетка примене Одлуке о матичним
подручјима на територији града Лознице.
Одлука о изменама и допунама
Одлуке о Градској управи града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број
25/16) ступила је на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“, односно 19. децембра 2016.
године.
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Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број
13/17) ступила је на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“, односно 15. септембра 2017.
године.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број
23/20) ступила је на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу

17. 05. 2021.

града Лознице“, односно 29. септембра 2020.
године.
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ
Број: 06-5/21-1
Датум: 28. април 2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Лукић, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 2

На основу члана 58. Закона о
запосленима у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018,
113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и
86/2019 - др. закон), Уредбе о критеријумима
за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места службеника у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
88/2016, 113/2017 – други закон и 95/2018 –
други закон, 86/2019 – други закон), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС’’ број 88/2016), као и члана 25.
став 1. тачка 2. Одлуке о Градској управи
града Лозница („Службени лист града
Лознице’’ број 19/16, 25/2016, 13/2017 и
23/2020) и писане сагласности Синдикалне
организације
самосталног
синдиката
синдикалне организације Градске управе
града Лозница од 28.04.2021. године, Градско
веће града Лознице, на предлог начелника
Градске управе града Лознице, дана
29.04.2021. године,усвојило је обједињен
Страна 22

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ, ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује
организација Градске управе, као и стручних
служби и посебних организација града
Лознице, основним и ужим организационим
јединицама, начин руковођења, називи
радних места, описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан
број запослених за свако радно место, врста
и степен образовања, радно искуство и други
услови за рад на сваком радном месту.
Стручне службе и посебне организације из ст. 1. овог члана су основане
одлукама Скупштине града Лознице, и то:
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-

Кабинет градоначелника,

-

Градско
Лозници,

-

Служба буџетске инспекције,

-

Служба интерне ревизије

-

Градски омбудсман и

-

Главни урбаниста.

правобранилаштво

у

Основ за пријем и кретање у служби
Члан 2.
Радна места утврђена овим правилником
су основ за попуњавање радних места
трајним или привременим премештајем,
спровођењем
интерног
конкурса,
преузимањем службеника или заснивањем
радног односа након спроведеног јавног
конкурса, распоређивање и разрешење
руководећих
радника
унутрашњих
организационих јединица, као и за њихово
стручно оспособљавање, усавршавање
и додатно образовање, као и кретање у
служби.
II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
Принципи деловања
Члан 3.
Унутрашња
организација
и
систематизација радних места мора бити
прилагођена делокругу и радним процесима
који обезбеђују :
- стручно, ефикасно, рационално и
усклађено вршење послова,
- ефикасан унутрашњи надзор над
вршењем послова,
- законито и благовремено одлучивање
у управном поступку,
- груписање истоврсних или сродних и
међусобно повезаних послова,

Број 3

ефикасну сарадњу са републичким
органима и организацијама, органима
и организацијама аутономне покрајине, органима других општина и
градова, као и са организацијама
којима
су
поверена
управна
овлашћења.

1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
И УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Унутрашња организација
Члан 4.
У оквиру Градске управе образују се
организационе јединице за вршење сродних
послова, подељене на основне и уже
организационе јединице.
Основна организациона јединица је
одељење.
Ако то природа и обим послова налажу,
унутар основних организационих јединица
могу се образовати уже организационе
јединице: одсеци, а унутар одсека – групе и
канцеларије.
Одељење као основна организациона
јединица
Члан 5.
Одељење као основна организациона
јединица се образује се за међусобно повезане
нормативне, студијско-аналитичке, управне,
управно-надзорне, информатичке, финансијскоматеријалне, документационе, статистичкоевиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске,
занатске и манипулативне послове које треба
објединити и на којима ради најмање 8 (осам)
службеника или намештеника или и једних и
других заједно.
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Одсек се образује за међусобно сродне
управне, управно-надзорне, информатичке,
финансијско-материјалне, документационе,
статистичко-евиденционе, стручно-оперативне,
канцеларијске, занатске и манипулативне послове
који захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност и који обједињују
рад најмање најмање 5 (пет) службеника или
намештеника или и једних и других заједно.

2. Одељење за финансије и локалну
пореску администрацију;
3. Одељење за планирање и
изградњу;
4. Oдељење за имовинско - правне
послове;
5. Одељење за инспекцијске послове и ванредне ситуације;
6. Одељење комуналне милиције;
7. Одељење за општу управу;
8. Одељење за друштвене делатности;
9. Одељење за рад органа града,
информационе и заједничке послове.

Група

Члан 10.

Члан 7.

У Одељењу за привреду и локални
економски развој, послови и задаци се
обављају у оквиру одељења и следећих ужих
организационих јединица:
- Одсек за комуналну привреду,
- Одсек за локални економски развој и
подршку улагањима,
- Одсек за пољопривредуи развој села,
- Група за заштиту животне средине.

Одсек
Члан 6.

Група се образује да би вршила
међусобно повезане послове на којима ради
најмање 3 (три) службеника или намештеника
или и једних и других заједно.
Канцеларије
Члан 8.
За обављање одређених послова из
надлежности Градске управе, посебно у вези
са остваривањем права грађана, реализације
политике са дијаспором и
политике
за младе, послова у вези са ванредним
ситуацијама, могу се унутар основне или
уже организационе јединице образовати
канцеларије.
III ПОСЛОВИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 11.
У Одељењу за финансије и локалну
пореску администрацију послови и задаци
се обављају у оквиру одељења и следећих
ужих организационих јединица:
- Одсек за буџет и финансије,
- Одсек за послове локалне пореске
администрације,
- Група за послове трезора,
- Одсек за јавне набавке.

Члан 9.

Члан 12.

Послове Градске управе, у оквиру
права и дужности Града врше следеће
основне организационе јединице:

У Одељењу за планирање и
изградњу послови и задаци се обављају у
оквиру одељења и следеће уже организационе
јединице:
- Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирања.

1. Одељење за привреду и локални
економски развој;
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Члан 13.

-

У Одељењу за имовинско – правне
послове послови и задаци се обављају
у оквиру одељења и следећих ужих
организационих јединица:
- Одсек за спровођење управних
имовинских поступака,
- Одсек за евиденцију и управљање
имовином града.

-

Члан 14.
У Одељењу за инспекцијске послове и ванредне ситуације послови и задаци
се обављају у оквиру одељења и следећих
ужих организационих јединица:
- Одсек за инспекцијске послове,
- Одсек за ванредне ситуације и
планирање одбране.
Члан 15.
У Одељењу комуналне милиције
послови и задаци се обављају у оквиру
одељења као основне организационе
јединице.
Члан 16.
У Одељењу за општу управу
послови и задаци се обављају у оквиру
одељења и следећих ужих организационих
јединица:
- Одсек за матичне послове и месне
канцеларије,
- Одсек за послове правне помоћи и
писарнице,
- Одсек за месне заједнице.
Члан 17.
У Одељењу за друштвене делатности послови и задаци се обављају у оквиру
одељења и следећих ужих организационих
јединица:

-

Број 3

Одсек за дечију, социјалну и
здравствену заштиту,
Група за дечији додатак, породиљска
права,
Група за борачко-инвалидску заштиту,
Група за социјалну и здравствену
заштиту,
Одсек за јавне службе,
Канцеларија за младе.
Члан 18.

У Одељењу за рад органа града,
информационе и заједничке послове,
послови и задаци се обављају у оквиру
одељења и следећих ужих организационих
јединица:
- Одсек за скупштинске послове,
- Одсек за послове Градског већа
- Одсек за послове Кабинета градоначелника,
- Одсек за иформационе технологије
(IT) и Географски информациони
систем (ГИС),
- Одсек за управљање људским
ресурсима и
- Група за одржавање зграде-седишта
органа града.
Члан 19.
Послови који се обављају у основним
и ужим организационим јединицама Градске
управе утврђени су Одлуком о Градској
управи града Лозница (''Службени лист града
Лознице'' број 19/2016, 25/2016, 13/2017 и
23/2020) (у даљем тексту: Одлука).
3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Члан 20.
Организационе јединице Градске
управе су дужне да међусобно сарађују и да
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размењују потребне податке и обавештења
неопходна за рад.
4. РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 21.
Градском управом као јединственим
органом руководи начелник, као службеник
на положају.
За свој рад и рад Градске управе начелник
Градске управе одговара Скупштини града и
Градском већу у складу са Статутом града
Лознице и Одлуком.
Руковођење радом организационих
јединица
Члан 22.
Радом основних и ужих организационих
јединица руководе:
- начелник одељења,
- шеф одсека,
- шеф, односно координатор групе и
- шеф, односно координатор
канцеларије.
Распоређивање руководилаца
организационих јединица
Члан 23.
Руководиоце организационих јединица
из чл. 9-18. овог правилника, распоређује
начелник Градске управе.
Руководиоци организационих јединица из
чл. 9-18. овог правилника одлучују, доносе
решења у управном поступку, организују
рад и обезбеђују ефикасно и законито
обављање послова из свог делокруга,
старају се о правилном распореду послова,
пуној запослености запослених и врше
друге послове по налогу начелника Градске
управе.
Руководиоци
организационих
јединица одговарају за свој рад начелнику
Градске управе.
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За свој рад и рад уже организационе
јединице којом руководе, руководиоци ужих
организационих јединица непосредно су
одговорни начелнику одељења, у чијем
саставу је унутрашња организациона
јединица.
IV ПРИПРАВНИЦИ
Члан 24.
Приправник је лице које се прима
у радни однос на одређено време ради
оспособљавања за самосталан рад у струци,
односно самостално обављање посла.
Градска управа може засновати
радни однос са приправником уколико
постоји слободно радно место у складу са
Кадровским планом и уколико лице са којим
заснива такав радни однос има образовање
које је прописано као услов за рад на том
радном месту.
Члан 25.
Својство приправника може стећи лице
које није било у радном односу, односно на
раду ван радног односа, као и лице које је
провело на раду време краће од времена
утврђеног за приправнички стаж с тим
степеном образовања.
Време проведено у радном односу
код другог послодавца не урачунава се у
приправнички стаж уколико послови које је
то лице обављало не одговарају степену и
врсти стручне спреме за који се приправнички
стаж спроводи у Градској управи.
Приправник заснива радни однос на
одређено време, после спроведеног јавног
конкурса.
Изузетно од става 3. овог члана,
ако је након спроведеног јавног конкурса, за
обављање приправничког стажа примљено
лице које је службеник у радном односу
на неодређено време у Градској управи,
службеник се распоређује на радно место

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 3

на којем се обавља приправнички стаж у
статусу приправника, до окончања трајања
приправничког стажа.
Службенику из става 4. овог члана,
за време обављања приправничког стажа
мирују права и обавезе из радног односа у
Градској управи у којој је засновао радни
однос на неодређено време.

За време трајања стручне обуке
приправник се путем практичног рада
и учења упознаје са пословима радног
места на које се, након полагања државног
стручног испита, распоређује уколико су за
то испуњени услови.

Члан 26.

Приправник је дужан да положи државни
стручни испит до окончања приправничког
стажа.
Приправнику који не положи државни
стручни испит, престаје радни однос.
Када положи државни стручни испит,
службеник може да настави рад на
неодређено време.

Приправнички стаж за приправнике
који имају стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистићким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
траје једну годину.
Приправнички стаж за приправника
који имају стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању
до три године, траје девет месеци.
Приправнички стаж за приправнике
са стеченим средњим образовањем траје
шест месеци.
Приправнику који из оправданих
разлога одсуствује с рада дуже од једног
месеца продужава се приправнички стаж
онолико колико је трајало одсуство.
За време трајања приправничког
стажа приправник остварује права, обавезе
и одговорности из радног односа у складу са
законом.
Члан 27.
За време приправничког стажа приправник
се налази на стручној обуци која се изводи
по програму који утврђује начелник Градске
управе на предлог организационе јединице
за управљање људским ресурсима.

Члан 28.

V СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНА
МЕСТА
Члан 29.
Овај правилник садржи радна места
службеника на положајима, извршилачка
радна места службеника и радна места на
којима раде намештеници.
Члан 30.
У овом правилнику су систематизована
следећа радна места (на којим радним
местима ангажована лица имају статус
запосленог):
Службеник на
положају –
I група
Службеник на
положају – II
група

1 раднo
местo

1 службеник

1 раднo
места

1 службеник

Службеници извршиоци

Број
радних
места
38

Број
службеника

49

84

Самостални
саветник
Саветник

40
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Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

12
20
2
29
6
3
159 радних
места

19
39
11
33
6
6
238
службеника

Намештеници

Број
радних
места
/

Број
намештеника

/

/

2

2

9

14

2
13 радних
места

11
27
намештеника

Прва врста
радних места
Друга врста
радних места
Трећа врста
радних места
Четврта врста
радних места
Пета врста
радних места
Укупно:

/

Tрајање радног односа
Члан 31.
Радни однос заснива се, по правилу
на неодређено време.
Радни однос може се засновати и
за време чије трајање је унапред одређено
(радни однос на одређено време):
1) ради замене одсутног запосленог
до његовог повратка;
2) због привремено повећаног обима
посла, који постојећи број запослених не
може да изврши, најдуже на шест месеци у
току једне календарске године;
3) на радним местима у кабинету
градоначелника, најдуже док траје дужност тих
изабраних лица (помоћници градоначелника,
као и друга лица која заснивају радни однос
на радним местима у кабинету);
4) ради учешћа у припреми или
реализацији одређеног пројекта, најдуже до
завршетка пројекта;
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5) ради обуке приправника, за време
трајања приправничког стажа;
6) ради замене службеника који је
постављен за вршиоца дужности, док траје
његова дужност;
7) ради замене службеника коме
мирује радни однос због обављања
приправничког стажа.
Радни однос на одређено време
заснива се без обавезе спровођења интерног
или јавног конкурса, изузев радног односа
на одређено време ради обуке приправника
који се заснива након спроведеног јавног
конкурса, у складу са овим законом и
ако је потреба запошљавања приказана у
кадровском плану.
Радни однос на одређено време
не може да прерасте у радни однос на
неодређено време, изузев приправнику, кад
положи државни стручни испит.
Радни однос који се заснива на време
чије је трајање унапред одређено, може
се засновати са лицем које поред општих
услова за заснивање радног односа из члана
80 . Закона о запосленим у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе, 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 положен државни стручни испит.
Услови за обављање послова радног
места
Члан 32.
Услови за обављање послова радног
места одређују се зависно од врсте и степена
сложености послова чији је обим претежан.
За обављање одређених послова
радног места прописана су одређена знања и
вештине (познавање страног језика познавање рада на рачунару и др.).
За обављање одређених послова
радног места прописан је посебан стручни
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испит као услов за обављање послова
одређеног радног места у јединици локалне
самоуправе (радно место матичара).
1. Разврставање положаја

Начелник Градске управе и заменик
начелника Градске управе
Члан 33.
На положају начелника и заменика
начелника Градске управе обављају се
најсложенији послови, који суштински и
непосредно утичу на начин управљања
јавним пословима из надлежности локалне
самоуправе и који захтевају управљачке
способности, предузимљивост и висок
степен стручности, самосталности и
искуства.
Начелник Градске управе разврстава
се у прву групу службеника на положају а
заменик начелника Градске управе разврстава
се у другу групу службеника на положају.
2. Разврставање извршилачких радних места
Разврставање у звања
Члан 34.
Радна места службеника разврставају
се тако што се на опис свих послова радног
места примене мерила за процену радног
места и потом одреди звање које најбоље
одговара радном месту.
Радна места службеника разврставају
се, у складу са законом, у осам звања:
- самостални саветник,
- саветник,
- млађи саветник,
- сарадник,
- млађи сарадник,

-
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виши референт,
референт и
млађи референт.
Мерила за процену радног места
Члан 35.

Мерила за процену извршилачких радних
места службеника су:
- сложеност послова,
- самосталност у раду,
- одговорност,
- пословна комуникација и
- компетентност.
Објашњење мерила
Члан 36.
Сложеност послова је мерило којим
се изражава ниво општости правила (технике,
логике, права и сл.) на којима на којима су
утемељени послови, слобода стваралаштва
и коришћење нових метода у раду;
Самосталност у раду је мерило
којим се изражава у којој мери се посао врши
по општим или појединачним усмерењима и
упутствима руководиоца и у којој мери се
врши под његовим надзором;
Одговорност је мерило којим
се изражава колико послови утичу на
остваривање циљева рада органа или
уже организационе јединице и пре свега
подразумева одговорност за послове и одлуке
којима се знатно утиче на одређивање или
спровођење одлука, што може да укључи
одговорност за руковођење;
Пословна комуникација је мерило
којим се изражава врста контаката у раду и
њихов значај за остваривање циљева рада
органа;
Kомпетентност је мерило којим се
изражавају знања, радно искуство и вештине
које су потребне за делотворан рад на радном
месту.
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3. Разврставање радних места намештеника
Начин разврставања радних места
намештеника
Члан 37.
Радна места намештеника разврставају се у пет врста.
Радна места намештеника разврставају се тако што се на опис послова радног
места примене мерила за процену радног
места и потом одреди врста којој радно
место припада.
Мерила за процену радних места
намештеника
Члан 38.
Мерила за процену радних места
намештеника су:
- сложеност послова,
- самосталност у раду,
- одговорност,
- пословна комуникација, и
- компетентност.
Објашњење мерила
Члан 39.
Сложеност послова је мерило којим се
изражава ниво општости правила на којима
су послови утемељени и интелектуални
напор који они захтевају.
Самосталност у радује мерило
којим се изражава у којој мери се посао врши
по упутствима и под надзором руководиоца.
Одговорност је мерило којим
се изражава колико послови доприносе
обезбеђивању пратећих техничких или
других услова потребних за редован рад
органа, што укључује и одговорност за
одређивање и распоређивање радних
задатака другим намештеницима и надзор
над њиховим извршавањем (у даљем тексту:
одговорност за руковођење).
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Пословна комуникација је мерило
којим се изражава врста контаката у раду и
њихов значај за извршавање послова.
Компетентност је мерило којим се
изражавају знања, радно искуство и вештине
које су потребне за делотворан рад на радном
месту.
Прва врста радних места намештеника
Члан 40.
Радно место намештеника је
разврстано у прву врсту, по правилу, ако
испуњава мерила:
- сложеност послова - пратећи послови
с међусобно повезаним различитим
задацима у којима се примењују
утврђене методе рада или стручне
технике;
- самосталност у раду - самосталност
у раду и одлучивању о избору
најбоље методе рада ограничена је
повременим надзором руководиоца и
његовим општим упутствима;
- одговорност - одговорност за
правилну примену утврђених метода
рада и стручних техника, што
може да укључи и одговорност за
руковођење;
- пословна комуникација - контакти
претежно унутар органа да би се
примала или давала упутства за рад;
- компетентност - факултетско образовање и познавање одговарајућих
метода рада или стручних техника,
као и радним искуством стечена
вештина да се оне примене.
Друга врста радних места намештеника
Члан 41.
Радно место намештеника је разврстано
у другу врсту, по правилу, ако испуњава
мерила:
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сложеност послова - прецизно
одређени пратећи послови у којима
се примењују утврђени методи рада
или стручне технике;
самосталност у раду - самосталност
у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца и његовим
општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких
и техничких проблема;
одговорност - одговорност за правилну
примену утврђених метода рада и
стручних техника, што не укључује
одговорност за руковођење;
пословна комуникација - контакти
унутар органа да би се примала
упутства за рад;
компетентност - факултетско образовање и током приправничког
стажа стечено искуство да се знања
примене.

Трећа врста радних места намештеника
Члан 42.
Радно место намештеника је
разврстано у трећу врсту, по правилу, ако
испуњава мерила:
- сложеност послова - прецизно
одређени пратећи послови са
ограниченим бројем међусобно
повезаних задатака у којима се
примењују утврђене методе рада или
стручне технике;
- самосталност у раду - самосталност
у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца и његовим
општим упутствима за решавање
сложенијих
методолошких
и
техничких проблема;
- одговорност - одговорност за правилну
примену једноставних и прецизно
утврђених метода рада и стручних

-

-
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техника, што може да укључи и
одговорност за руковођење;
пословна комуникација - контакти
претежно унутар органа да би се
примала и давала упутства за рад;
компетентност - образовање стечено
на вишој школи и познавање
утврђених метода рада и стручних
техника које је стечено радним
искуство.
Четврта врста радних места
намештеника
Члан 43.

Радно место намештеника је
разврстано у четврту врсту, по правилу, ако
испуњава мерила:
- сложеност послова - рутински,
занатски и други пратећи послови
у којима се примењују утврђене
методе рада и стручне технике и који
углавном подразумевају коришћење
техничких средстава, попут машина,
алата и слично;
- самосталност у раду - самосталност
у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца и његовим
општим и појединачним упутствима за
решавање сложенијих методолошких
и техничких проблема;
- одговорност - одговорност за
правилну примену утврђених метода
рада и стручних техника, што
може да укључи и одговорност за
руковођење;
- пословна комуникација - контакти
претежно унутар органа да би се
примала и давала упутства за рад;
- компетентност - стечено или признато
средње образовање у трогодишњем
или
четворогодишњем
трајању,
односно III или IV степен стручне
спреме или стечено специјалистичко
образовање.
Страна 31
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Пета врста радних места намештеника
Члан 44.
Радно место намештеника је
разврстано у шесту врсту, по правилу, ако
испуњава мерила:
- сложеност послова - најједноставнији
пратећи рутински послови који се
понављају;
- самосталност у раду - самосталност
у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца и његовим
општим и појединачним упутствима;
- одговорност - одговорност за
правилно извршавање послова у
складу са општим и појединачним
упутствима руководиоца;
- пословна комуникација - контакти
искључиво унутар органа да би се
примала упутства за рад;
- компетентност - основно образовање.
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Члан 45.
Опис послова: Представља и заступа
Градску управу; даје упутства и смернице за
рад унутрашњих организационих јединица у
погледу начина извршавања послова и задатака;
усклађује рад Градске управе и обезбеђује
њено функционисање као јединственог
органа; одговара за законитост рада Градске
управе; решава сукоб надлежности између
унутрашњих организационих јединица;
доноси појединачна правна акта о радним
односима запослених у Градској управи;
врши дисциплинска и друга овлашћења према
запосленима у Градској управи; решава о
изузећу службеног лица у Градској управи;
стара се о обезбеђивању материјалних и других
услова за ефикасан рад Градске управе; врши и
друге послове у складу са законом, Статутом
града, одлукама Скупштине града, Градског
већа и Градоначелника.
Страна 32
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За свој рад одговоран је Скупштини града,
Градском већу и Градоначелнику.
Звање: постављено лице – службеник
на положају I група
Стручна спрема: За начелника Градске
управе, која је образована као јединствени
орган, може бити постављено лице
које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , (мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама од најмање
четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника на положају : 1
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
Члан 46.
Опис послова: Мења начелника
Градске управе у случају његове спречености
или одсутности, а у циљу ефикаснијег рада
Градске управе, по овлашћењу начелника,
у складу са законом, Статутом града,
одлукама Скупштине града, Градског већа и
Градоначелника обавља и друге послове из
надлежности Градске управе.
За свој рад одговоран је Скупштини града,
Градском већу и Градоначелнику.
Звање: постављено лице – службеник
на положају II група
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Стручна спрема: За заменика начелника
Градске управе, која је образована као
јединствени орган, може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, (мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама од најмање
четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника на положају: 1
VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Члан 47.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
У Одељењу за привреду и локални
економски развој систематизује се укупно
24радна место са 32извршиoца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊАЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Опис послова: представља Одељење;
планира, усмерава и руководи радом
Одељења; пружа стручну помоћ запосленима
и врши најсложеније послове из делокруга
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
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са другим одељењима, органима Града,
организацијама и другим субјектима.
Стара се о правилном коришћењу
имовине и средстава за рад; стара се о
правилном распореду послова, о пуној
запослености и о испуњавању радних
дужности запослених; брине о стручном
усавршавању
запослених;
покреће
дисциплински поступак против запосленог
у случају повреде радних обавеза и
дужности.
Доноси решења у управном поступку
и потписује и друга акта из надлежности
Одељења, а по потреби овлашћује запослене
у Одељењу за вршење одређених послова
у управним стварима; прати законске и
подзаконске акте и редовно обезбеђује
израду нацрта и предлога општих и других
аката из делокруга Одељења; врши и друге
послове утврђене законом и другим актима,
као и по налогу начелника Градске управе.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских, правних или
пољоприврених наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
дипломирани
економиста,
дипломирани правник или дипломирани
инжењер пољопривреде са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство:Најмање пет година радног
искуства у струци .
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет),
знање енглеског језика.
Број службеника: 1
Страна 33
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2. ПОМОЋНИК
НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Опис послова: Помаже начелнику Одељења
у обављању послова из описа његовог
радног места и замењује га у случају његове
одсутности и спречености.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских, правних или
пољоприврених наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
дипломирани
економиста,
дипломирани правник или дипломирани
инжењер пољопривреде са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство:Најмање пет година радног
искуства у струци .
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет),
знање енглеског језика.
Број службеника: 1
3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ
Опис послова: Врши пријем редовне и
електронске поште и других докумената
за Одељење, врши њихово распоређивање
на даљу надлежност извршиоцима; води
евиденцију о пријему поште и осталих
докумената из писарнице; врши слање
Страна 34
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службених докумената, њихово завођење
у одговарајуће књиге и регистре. Води
књигу налога за службена путовања
запослених у Одељењу; ради на рачунару и
обавља дактилографске послове на изради
аналитичко-информативних материјала.
Води
евиденцију
присуства
запослених на радним местима; израђује
план и води евиденцију о коришћењу
годишњих одмора у Одељењу. Ради на изради
плана набавке канцеларијског материјала,
врши требовање истог и стара се о набавци
ситног инвентара и основних средстава за
потребе Одељења.
Пише пословне дописе и писма према
добијеним упутствима; саостално у свом
раду примењује одредбе прописа којима
се регулишу радни односи, надлежности
локалне самоуправе и канцеларијско
пословање, као и поједине одредбе прописа
којима се регулишу управни поступак,
привреда и локални економски развој,
пољопривреда, комуналне делатности и др.
Води записник на седницама комисија
из области привреде и пољопривреде и
израђује записнике са одржаних седница.
Правовремено прослеђује потребне
информације надређенима, сарадницима или
странкама. Заказује састанке и евидентира
њихов распоред, време и место одржавања.
Одговара на директне или телефонске
упите.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника
начелника
Одељења.
Стручна спрема:завршена средња
школа економског или правног смера или
гимназија, IV степен стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмањепет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:, познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет),
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односно завршен курс за рад на рачунару и
завршен дактилографски курс.
Број службеника: 1
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА РАД
УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ 1

У

Опис послова: Врши пријем странака на
шалтеру Услужног центра Градске управе и
пријем поднесака у вези са надлежностима
и пословима Одељења; странкама пружа
информације које се односе на надлежности,
активности и поступке у Одељењу.
Обавља и
друге послове по
налогу начелника и помоћника начелника
Одељења.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне спреме
Звање: Референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца:1
5. АДМИНИСТРАТОР ЗА РАД
УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ 2

У

Опис послова: Врши пријем странака на
шалтеру Услужног центра Градске управе и
пријем поднесака у вези са надлежностима
и пословима Одељења; странкама пружа
информације које се односе на надлежности,
активности и поступке у Одељењу.
Обавља и друге послове по налогу
начелника
и
помоћника
начелника
Одељења.
Стручна спрема:Завршена основна школа.
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Звање: Намештеник –четврта врста
радних места
Радно искуство: Са или без искуства.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број намештеника: 1
6. ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ
Опис послова: Обавља све дактилографске
послове на изради аката и докумената
Одељења, врши умножавање потребног
материјала, слагање и припрему за слање
истих.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника
начелника
Одељења.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне спреме
Звање: Референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца:1
7. ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова: Обавља све дактилографске
послове на изради аката и докумената
Одељења, врши умножавање потребног
материјала, слагање и припрему за слање
истих.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника
начелника
Одељења.
Стручна спрема: Завршена основна школа
Звање: Намештеник –четврта врста
радних места
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Радно искуство: Са искуством или без
искуства
Посебни услови: Завршен дактилографски
курс
Број намештеника: 1
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струковним студијама), односно дипломирани економиста или дипломирани
инжењер техничке струке са стеченим
образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године.
Звање: Самостални саветник

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ
Опис послова: организује и руководи
пословима Одсека; обезбеђује законито
и ефикасно вршење 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; врши законом и другим
актом утврђена овлашћења у случају повреде
радне дужности; одговоран је за рад Одсека;
стара се о унапређењу рада и односа према
грађанима, предузећима и установама;
даје одговоре, информације и извештаје
о питањима из рада Одсека; израђује
и обезбеђује израду нацрта и предлога
општих и других аката из делокруга Одсека
за надлежне органе града; учествује у
реализацији пројеката од интереса за развој
града; обавља најодговорније и најсложеније
задатке и послове из делокруга Одсека;
обавља и друге послове одређене законом и
другим прописима и по налогу начелника и
помоћника начелника Одељења. Сарађује са
другим одељењима у Градској управи.
За свој рад и рад Одсека непосредно је
одговоран начелнику и помоћнику начелника
Одељења.
Стручна спрема: високо образовање стечено
на студијама другог степена из области
економскихили техничких наука у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске
академске
студије,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичким
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Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство:Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
2. ПРАВНИ,УПРАВНИ И НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ
Опис посла: обавља стручне правне,
управне и нормативне послове који се
односе на припрему и израду предлога
прописа и других општих аката које доносе
органи Града из делокруга Одељења;
давање правних мишљења о примени
прописа; давање примедби и сугестија на
нацрте и предлоге закона и других прописа;
вршење правног надзора над актима јавних
предузећа; учествује у изради нормативних
аката неопходних за оснивање нових,
пословање и реструктурирање постојећих
јавних предузећа; израђује нацрте аката
из области Одељења; прати и проучава
извршавање закона и других прописа;
стара се о усклађености нормативних
аката Града са законским, подзаконским
и актима Града; учествује у припреми и
изради аката у управном поступку; прати
кретање и ажурност предмета у управном и
вануправном поступку у оквиру Одељења;
као и друге послове по налогу начелника и
помоћника начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
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основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство:Најмање три године
радног искуства у струци
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
3. ЕКОНОМСКИ
ПОСЛОВИ
У
ОБЛАСТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Опис послова: Опис послова: обавља
нормативно послове који се односе на
припрему и израду предлога прописа и
других општих аката које доносе органи
Града у области комуналних делатности; даје
мишљења о примени прописа у комуналној
области; даје примедбе и сугестије на нацрте и
предлоге закона и других прописа; учествује
у изради моделе и предлога уговора, као и
коначних уговоре о поверавању обављања
комуналних делатности; предлаже нацрт мера
у случају поремећаја у пружању комуналних
производа и услуга;аналитички прати
комуналне делатности ради предузимања
конкретних мера у циљу обезбеђења услова
за нормално функционисање комуналних
делатности; врши надзор над применом
методологије обрачуна и формирања
цена комуналних производа и услуга;
сачињава извештаје и израђује нацрте
аката из области Одсека; прати и проучава
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извршавање закона и других прописа; стара
се о усклађености нормативних аката са
законским, подзаконским и актима Града;
учествује у припреми и изради аката у
управном поступку у оквиру Одсека;
прати кретање и ажурност предмета у
управном и вануправном поступку у оквиру
Одсека; посебно сарађује са запосленим
распоређеним на радно место за правне,
управне и нормативне послове, као и са
осталим запосленима пружајући стручну
помоћ; и друге послове по налогу начелника
и помоћника начелника Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство:Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника :2
4. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
Опис послова: обавља послове који
се односе на организацију,
техничко
регулисање саобраћаја, праћење стања
саобраћајне сигнализације, безбедност
саобраћаја и унапређење режима одвијања
саобраћаја; остварује сарадњу са надлежним
органима и предузећима на изналажењу
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саобраћајно-техничких и других решења
за
несметано
одвијање
саобраћаја;
анализира стање и предлаже мере у вези
са динамичким, стационарним, пешачким
и другим видовима саобраћаја; учествује у
припремању програма израде урбанистичких
планова и програма уређивања земљишта
који се односе на планирање саобраћајне
инфраструктуре; обавља стручне послове
за радна тела, комисије и савете; прати
стање безбедности саобраћаја у граду и
предлаже мере за унапређење безбедности
саобраћаја, са посебним освртом на
безбедност саобраћаја у зонама основних
школа, предшколских установа и других
објеката; израђује предлоге аката, пројеката,
елаборате, базе података, мере и акције из
области режима саобраћаја.
Прати рад предузећа које обавља
послове у области паркирања; обавља
послове планирања јавних површина за
паркиралишта; учествује у припреми
прописа из области стационарног саобраћаја,
у дефинисању режимско-регулативних мера
у области паркирања, у изради информација
у вези са паркирањем.
Обавља послове анализе планирања и
развоја градско-приградског превоза путника
и мрежа линија; дефинисање минималних
услова за успостављање нових линија;
учествује у припреми предлога локација
стајалишта; прати рад свих превозника
у градско-приградском превозу путника;
дефинише елементе за израду реда вожње;
врши регистрацију и оверу редова вожње.
Припрема нацрте и предлоге аката у области
градско-приградског превоза путника.
Издаје ауто-такси дозволе и уношење
насталих промена у исте, за обављање
делатности ауто-такси превоза путника;
води евиденцију о издатим такси дозволама;
обавља послове анализе планирања и развоја
ауто-такси превоза и припрема предлоге
организовања ауто-такси превоза и аката
које доносе органи Града. Прати стање
у овој области, даје предлоге и покреће
иницијативе за његово побољшање.
Обавља и друге послове по налогу
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начелника и помоћника начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области саобраћајних наука – смер
друмски саобраћај стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани инжењер саобраћаја
– смер друмски саобраћај са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/. Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
5. ПОСЛОВИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Описпосла: учествује у изради програма
пословања јавних предузећа чији је оснивач
Град и нацрта одлуке о буџету Града;прати
реализацију програма пословања јавних
предузећа; врши непосредну контролу
исплата зарада и других контролисаних
исплата у јавним предузећима; врши
анализу пословања јавних предузећа и
сачињава извештаје и информације у вези са
њиховим пословањем; покреће иницијативу
за ефикасније извршавање послова и
предлаже мере за унапређење пословања и
модернизацију јавних предузећа; припрема
нацрте и предлоге аката у вези са јавним
предузећима, као и предлоге аката о давању
сагласности на акте јавних предузећа;
обавља послове стручне обраде поднетих
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захтева корисника буџетских средстава
за које је надлежан и припрема предлоге
за трансфер финансијских средстава из
буџета Града; води службене регистре и
све неопходне евиденције; непосредно
комуницира и сарађује са министарствима
и другим државним органима по питањима
која се односе на јавна предузећа чији је
оснивач Град.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УЛАГАЊИМА
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
И
ПОДРШКУ УЛАГАЊИМА
Опис посла: планира, усмерава, организује
и надзире рад Одсека; пружа стручну помоћ
запосленима и врши најсложеније послове из
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делокруга Одсека. Одговоран је за законито,
правилно и благовремено вршење послова у
Одсеку којим руководи; спроводи утврђену
политику локалног економског развоја
и предлаже мере за њено унапређење;
врши распоред послова као и надзор над
њиховим извршењем; припрема прeдлоге
аката за Скупштину града, Градско веће и
Градоначелника; предлаже подстицајне мере
за унапређење локалног економског развоја;
даје мишљења на акте којима се посредно или
непосредно утиче на политику привлачења
инвестиција и унапређења привредног
развој; прати стање у области привредног
развоја; учествује у изради извештаја и
анализа у циљу подстицања привредног
развоја; остварује сарадњу са међународним
организацијама, остварује сарадњу са
надлежним установама и институцијама на
градском, регионалном и републичком нивоу
како би се усаглашеним мерaма остварио
бржи привредни развој града; учествује у
праћењу реализације пројеката проистеклих
из Стратешког плана развоја града и пружа
помоћ комисији за стратешко планирање;
координира послове везане за планирање,
припрему и реализацију развојних пројеката
и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре; сарађује са пословним
удружењима и удружењима грађана;
координира рад Одсека са радом других
оганизационих јединица Градске управе.
За свој рад и рад Одсека непосредно је
одговоран начелнику и помоћнику начелника
Одељења.
Стручна спрема: високо образовање
из научне области економских и других
друштвено
–
хуманистичких
наука,
пољопривредних или техничких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста, дипломирани инжењер пољопривреСтрана 39
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де, дипломирани инжењер техничке струке
и дипломирани менаџер за пројектни
менаџмент са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет) и
знање енглеског језика.
Број службеника: 1
2. ЗАМЕНИК
ШЕФА
ОДСЕКА
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УЛАГАЊУ
Oпис послова: Meња шефа одсека у случају
његове спречености или одсутности и
заједно са шефом одсека планира, усмерава,
организује и надзире рад Одсека; пружа
стручну помоћ запосленима и врши
најсложеније послове из делокруга Одсека.
Одговоран је за законито, правилно и
благовремено вршење послова у Одсеку
којим
руководи;
спроводи
утврђену
политику локалног економског развоја
и предлаже мере за њено унапређење;
врши распоред послова као и надзор над
њиховим извршењем; припрема прeдлоге
аката за Скупштину града, Градско веће и
Градоначелника; предлаже подстицајне мере
за унапређење локалног економског развоја;
даје мишљења на акте којима се посредно или
непосредно утиче на политику привлачења
инвестиција и унапређења привредног
развој; прати стање у области привредног
развоја; учествује у изради извештаја и
анализа у циљу подстицања привредног
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развоја; остварује сарадњу са међународним
организацијама, остварује сарадњу са
надлежним установама и институцијама на
градском, регионалном и републичком нивоу
како би се усаглашеним мерaма остварио
бржи привредни развој града; учествује у
праћењу реализације пројеката проистеклих
из Стратешког плана развоја града и пружа
помоћ комисији за стратешко планирање;
координира послове везане за планирање,
припрему и реализацију развојних пројеката
и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре; сарађује са пословним
удружењима и удружењима грађана;
координира рад Одсека са радом других
оганизационих јединица Градске управе.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику одељења.
Стручна
спрема:високо
образовање
из научне области економскихи других
друштвено – хуманистичких наука,
пољопривредних или техничких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста,
дипломирани инжењер пољопривреде и
дипломирани инжењер техничке струке
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:// Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет) и
знање енглеског језика.
Број службеника: 1
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3. ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ
НОМСКОГ РАЗВОЈА

ЕКО-

Опис
послa:
студијско–аналитички
послови у вези са припремом, израдом и
праћењем стратешких докумената везано
за подстицање и усмеравање локалног
економског развоја; студијско-аналитички
и статистичко-евиденционални послови
прикупљања, обраде и анализе података,
формирање и редовно ажурирање базе
података пословних информација од значаја
за локални економски развој; предлагање
подстицајних мера за унапређење локалног
економског развоја; аналитичко-оперативни
послови везани за праћење домаћих и
међународних конкурса, припрему и
реализацију развојних пројеката, обезбеђење
додатних финансијских средстава, помоћ и
подршку потенцијалним инвеститорима и
предузетницима у домену улагања и отварања
предузећа; послови везани за праћење и оцену
стања на тржишту радне снаге, организацију
и учешће у реализацији едукативних
програма обуке за преквалификацију и
доквалификацију незапослених лица у
складу са потребама привреде; сарадња са
Националном службом за запошљавање
у реализацији мера активне политике
запошљавања; послови на организацији
и реализацији маркетиншко промотивних
кампања и промоција пословних концепата
и потенцијала Града за страна улагања;
послови јачања институционалне подршке
локалном економском развоју, кроз разне
врсте обука за запослене у институцијама;
стална комуникација са лицима и службама
надлежним за привредни развој града;
мониторинг и евалуација спровођења
пројеката и припрема извештаја о пројектима
одрживог економског развоја; сарадња са
надлежним установама и институцијама
на локалном, регионалном и републичком
нивоу, привредним субјектима и пословним
удружењима, невладиним организацијама
и донаторима везано за економски развој
града.
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По потреби сарађује са осталим запосленим
у Одељењу пружајући стручну помоћ,
обавља и друге послове по налогу начелника
и помоћника начелника Одељења. За свој
рад непосредно је одговоран шефу Одсека и
начелнику Одељења.
Стручна
спрема:високо
образовање
из научне области економских или
пољопривредних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани економиста или
дипломирани
инжењер
пољопривреде
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање једна
година
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет) и
знање енглеског језика.
Број службеника: 1
4. ПОСЛОВИ
ПРИВРЕДЕ
ШТВА

У
И

ОБЛАСТИМА
ПРЕДУЗЕТНИ-

Опис послова: прати и проучава стање
у области привреде и, у вези са тим,
непосредно припрема и израђује елаборате,
анализе, студије, програме, извештаје
и информације које служе као стручна
основа за утврђивање развојне политике у
овим областима; прати и анализира појаве
и кретања у области привреде; спроводи
активности подршке локалној пословној
заједници за ширење постојећих и заснивање
нових бизниса; остварује свакодневне
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контакте са локалним предузетницима и
привредницима; организује истраживања
међу привредницима у циљу унапређења
њиховог пословања (анализа пословне
климе); даје предлоге за предузимање мера
које су од значаја за утврђивање политике
развоја у привреди; учествује у изради
развојних планова Града и прати њихову
реализацију и сачињава одговарајуће
извештаје у складу са важећим законским
прописима.
Активно учествује у реализацији
послова и задатака у области локалног
економског развоја, као и у областима
туризма и угоститељства.
Обавља и друге послове по налогу начелника
и помоћника начелника Одељења. За свој
рад непосредно је одговоран шефу Одсека и
начелнику Одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
5. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИМА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Опис посла: прати и анализира стање у
области туризма; учествује у припреми
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планских и стартешких докумената и мера
за подстицање развоја туризма; учествује у
промоцији туристичке понуде; води регистре
за територију града и израђује решења
о разврставању у категорије у складу са
Законом о туризму; координира активности
и сарадњу између привредних и других
субјеката у туризму који непосредно и
посредно делују на унапређењу и промоцији
туризма града Лознице; прикупља и објављује
информације о целокупној туристичкој
понуди Града; учествује у организацији
туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација
у граду; учествује у формирању туристичкоинформативних центара; активно сарађује са
Туристичком организацијом града Лознице;
утврђује услове за издавање одобрења и
води евиденцију о обављању угоститељске
делатности у покретним објектима и ван
угоститељског објекта; припрема нацрте
аката којима се регулише радно време
трговинских и угоститељских објеката;
обавља послове унапређења и промоције
старих заната и делатности сличних
занатским;активно сарађује са привредним
субјектима, правним и физичким лицима.
Обавља и друге послове по налогу начелника
и помоћника начелника Одељења. За свој
рад непосредно је одговоран шефу Одсека и
начелнику Одељења.
Стручна спрема: високо образовање
из научне области туристичкихнаука и
филолошких наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани туризмолог и
дипломирани
филолог
са
стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Саветник

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
6. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Опис послова: врши пријем странака
и проверу потпуности документације
везане за послове комуналне привреде,
локалног економског развоја, привреде и
предузетништва, туризма, угоститељста,
трговине, занатства, као и других поднесака
из надлежности Одељења; води поступак по
захтевима странака за обављање, привремени
престанак, престанак и друге промене у вези
са обављањем предузетничких делатности;
води службене регистре и друге евиденције;
учествује у припреми материјала из делокуга
Одељења; сарађује са предузетницима,
привредним друштвима и другим правним
лицима из делокруга рада.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема: завршена средња школа
економског или правног смера или гимназија,
IV степен стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:// Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1

Број 3

7. ИЗВРШИЛАЦ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Опис послова:
Покреће иницијативе за развој пољопривреде града, припрема и реализује програме
едукације за потребе развоја пољопривреде
на територији Града, ради анкетирање,
анализу потреба пољопривредних произвођача. Предлаже решења која ће допринети
руралном развоју пољопривредне производње, припрема или учествује у
припремању промоционих и макркетиншких
материјала којима се представља о
пољопривреда Града, остварује свакодневне
контакте са локалним пољопривредницима,
организује и учествује у организацији и
припрема локалне кампање за информисање
јавности о мерама Министарства пољопривреде који доприносе унапређењу
развоја пољопривреде и индивидуалних
пољопривредних газдинстава, сарадња са
донаторским програмима који се односе на
пољопривреду и рурални развој, припрема
пројеката и реализација истих у области
пољопривреде, координација у процесу
формирања удружења задруга у локалној
заједници, сарадња са Републичким и
регионалним институцијама, владним и
невладиним организацијама које се баве
облашћу пољопривреде и руралног развоја.
Стручна спрема: високо образовање стечено
на oновним студијама другог из области
пољопривредних наука у обиму од најмање
240 ЕСББ бодова (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичких струковним
студијама), односно дипломирани инжењер
пољопривреде са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање 4
године.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/ипити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
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Радно искуство: Најмање 5 година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет)
Број службеника: 1

дијама), односно дипломирани инжењер
пољопривреде са стеченим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање
четири године.

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВЕДУ
И РАЗВОЈ СЕЛА

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

1. ШЕФ ОДСЕКАЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА
Опис послова: организује и руководи
пословима Одсека; обезбеђује законито
и ефикасно вршење 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;
врши законом и другим актима утврђена
овлашћења у случају повреде радне дужности;
одговоран је за рад Одсека; стара се о
унапређењу рада и односа према грађанима,
предузећима и установама; даје одговоре,
информације и извештаје о питањима из
рада Одсека; израђује и обезбеђује израду
нацрта и предлога општих и других аката
из делокруга Одсека за надлежне органе
града; учествује у реализацији пројеката
од интереса за развој Града из ове области;
обавља најодговорније и најсложеније
задатке и послове из делокруга Одсека;
обавља и друге послове одређене законом и
другим прописима и по налогу начелника и
помоћника начелника Одељења..Сарађује са
другим одељењима у Градској управи.
За свој рад и рад Одсека непосредно је
одговоран начелнику и помоћнику начелника
Одељења.
Стручна спрема: високо образовање стечено
на студијама другог степена из области
пољопривредних наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова (дипломске академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичким струковним стуСтрана 44

Звање: Самостални саветник

2. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИМА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
Опис послова: прати и проучава стање
у области пољопривреде, водопривреде,
шумарства, ветеринарства и сродних
области у Граду; непосредно израђује
елаборате, анализе, студије и програме који
служе као основа за утврђивање развојне
политике у овим областима; спроводи
поступак доношења водних аката; води
управни поступак и одлучује по захтевима за
промену намене пољопривредног земљишта
и утврђује накнаду сходно закону; сачињава
уверења о елементарним непогодама;
сарађује у акцијама сузбијања биљних
штеточина и болести ширих размера;
стара се о благовременом информисању
пољопривредних произвођача о питањима
од значаја за ову област; припрема нацрте
и предлоге одлука и других аката из свог
делокруга рада и сарађује са предузећима,
задругама и другим организацијама,
органима и заједницама.
Непосредно води све послове у управном и
вануправном поступку за ове области, води
службене регистре и друге евиденције.
Учествује и у раду комисија и тела за
процену штете од елементарних и других
непогода, за комасацију, за процену штете од
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уједа паса луталица и напада паса луталица
на домаће животиње и других; учествује и
у реализацији других послова у области
пољопривреде.
Обавља и друге послове по налогу начелника
и помоћника начелника Одељења. За свој
рад непосредно је одговоран шефу Одсека и
начелнику Одељења.
Стручна
спрема:високо
образовање
из научне области пољопривредних
или шумарских наука
стечено
на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани инжењер
пољопривреде или дипломирани инжењер
шумарства са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 3
3. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ
Опис послова: припрема материјал за
седнице Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
Града Лознице, Комисије за давање
мишљења на годишњи програм заштите
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта и Комисијеза спровођење
поступка јавног надметања за давање
у закуп пољопривредног земљишта у

Број 3

државној својини и учествује у раду ових
тела. Припрема нацрте и предоге аката који
произилазе из поступка израде Годишњег
програма, поступка давања у закуп и
поступка скидања усева са пољопривредног
земљишта у државној својини као и остале
акте у складу са Законом. Прати реализацију
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији Града Лознице (у даљем тексту:
Годишњи програм). Учествује у праћењу
извештаја, анализа и информација у складу
са склопљеним уговорима на основу
финансијског плана функције пољозаштита.
Организује и учествује у праћењу конкурса
и програма за доделу средстава у складу
са програмом и припреми конкурсних
материјала, као и праћењу реализације
остварених конкурса и програма. Организује и води базу података корисника и
закупаца пољопривредног земљишта у
државној својини, парцела пољопривредног
земљишта у државној својини, корисника
и закупаца пољопривредног земљишта у
заштићеним природним добрима, корисника
и закупаца по основу инфраструктуре на
пољоривредном земљишту и закупцима по
основу узгоја домаћих животиња. Организује
и учествује у контактима пружања подршке и информација заинтересованим
физичким лицима пољопривредницима,
организацијама из области пољопривредне
производње, удружењима пољопривредника
и предузетницима из домена намене улагања у складу са програмом утврђивања
радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта.
Предлаже и даје мишљења о потребним
мерама за ефикасан и успешан развој
активности из пољопривредне производње
и развоја пољопривредне производње.
Сачињава извештаје о реализацији послова,
задатака и пројеката из области програма
радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта.
Учествује и у раду комисија и тела за
процену штете од елементарних и других
непогода, за комасацију, за процену штете од
Страна 45
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уједа паса луталица и напада паса луталица
на домаће животиње и других; учествује и
у реализацији других послова у области
пољопривреде.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области пољопривредних наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани инжењер
пољопривреде са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
4.

ПОСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА

Опис посла: прати и анализира кретања
уобласти пољопривреде и развоја села,
припрема предлог програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја града Лознице
и реализује активности предвиђене овим
програмом; учествује у изради и спровођењу
развојних пројеката у области руралног и
пољопривредног развоја града; израђује
потребне извештаје, анализе, програме,
информације и нацрте општих и посебних
аката сходно законима; израђује нацрте
аката којим се одлучује о начину коришћења
пашњака и привођењу пашњака другој
Страна 46
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култури и стара се о њиховом спровођењу.
Сарађује у акцијама сузбијања биљних
штеточина и стара се о заштити становништва
и животиња од заразних болести
(дератизација, дезинфекција, дезинсекција),
сарађује са Министарством пољопривреде и
другим стручним службама, представницима
агробизнис
сектора,
пољопривредним
удружењима. Стара се о благовременом
информисању пољопривредних произвођача
о питањима од значаја за ову област,
пружа стручну помоћ пољопривредним
произвођачима при попуњавању образаца
и других поднесака надлежним државним
органима. Учествује и у раду комисија и тела
за процену штете од елементарних и других
непогода, за комасацију, за процену штете од
уједа паса луталица и напада паса луталица
на домаће животиње и других; учествује и
у реализацији других послова у области
пољопривреде.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
Одсека и начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области пољопривредних наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани инжењер
пољопривреде са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опис послова:
Припрема решења о
давању сагласности или одбијању давања
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 отпада 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
Стручна спрема: високообразовање из
научне области природних или техничко
технолошких наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипл. инж. заштите на раду и
животне околине, дипл.инж.заштите животне
средине, дипл.биолог или дипл.планер
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
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Звање: Саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца: 3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ
У Одељењу за финансије и локалну
пореску администрацију систематизује се
укупно 26 радних места са 35 извршиoцa.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Руководи, организује и планира рад
Одељења,
пружа
стручна
упутства,
координира и надзире рад запослених у
Одељењу; припрема нацрт одлука о буџету,
ребалансу, привременом финансирању и
завршном рачуну; руководи пословима из
области планирања, утврђивања, контроле
и наплате прихода; учествује у анализи
предлога финансијских планова буџетских
корисника, врши мониторинг и евалуацију
финансијских планова по програмској
методологији;
обавештава
буџетске
кориснике о одобреним расположивим
апропријацијама; припрема акта за промену
(преусмеравање) апропријације и коришћење
буџетске резерве; учествује у изради квота и
разматра захтев за измену квоте и приговоре
на одобрене квоте; предлаже привремену
обуставу извршења за буџетске кориснике
који не поштују одобрене квоте и друге
прописане норме; разматра предлог и
доноси план извршења буџета и одлучује о
захтеву за измену плана; разматра захтеве за
преузмање обавеза и захтеве за плаћање и
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трансфер средстава; координира извршавање
буџета; одобрава контролисане захтеве за
плаћање и трансфер средстава,; оверава
дневник и главну књигу; врши интерну
контролу рачуноводствених исправа и
предузима остале контролне поступке и
процедуре; сачињава обједињени ИОС;
подноси периодичне извештаје Градском
већу; одобрава обрачун ревалоризације за
откуп станова и одобрени зајам; управља
преговорима о задуживању; одговоран је
за рачуноводство зајмова и дугова; врши
пласирање слободних новчаних средстава
и обавештава Управу за трезор; отвара
подрачуне динарских и девизних средстава
корисника јавних средстава и посебне
наменске динарске рачуне корисницима
јавних средстава и осталим правним лицима
и другим субјекитма; ближе уређује начин
коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;
извештава о коришћењу средстава; води
списак буџетских корисника; обавља послове
примене и контроле цена услуга јавних
предузећа и установа; прати спровођење
програма јавних предузећа и установа;
припрема и одобрава извештаје за надлежна
министарства и органе града; подноси
периодичне извештаје Градском већу;
организује припремне радње за спровођење
пописа; врши израду консолидованог
завршног рачуна и сравњење пословних
књига
са
добављачима,
буџетским
корисницима и Управом за трезор; учествује
у припреми аката већег степена сложености
за потребе органа града; организује јавне
расправе и друге облике учешћа јавности
у поступку припреме нацрта аката и
одлука из надлежности Одељења; прати
спровођење градских одлука из области
финансија и покреће иницијативе за измену
прописа и аката Скупштине града; доноси
правилнике, упутства и друга акта којима
се детаљније уређује поступање запослених
у Одељењу; управља рачуноводственим
информационим системом; одговоран је за
чување пословних књига, рачуноводствених
исправа и финансијских извештаја и
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присуствује уништењу истих којима је
прошао прописани рок чувања; утврђује
предлог захтева Министарству финансија
за одобрење фискалног дефицита изнад 10
посто текућих прихода; одобрава потписом
по потреби решења и друга акта које Одељење
доноси у управном поступку; стара се о
ажурирању пореске базе и свеобухватности
пореских обвезника; преузимању података
од других органа, организација, установа и
нивоа власти; благовременом утврђивању
пореских
обавеза;
координирању,
организовању и редовности канцеларијске
и теренске контроле;предузимању мера
ради наплате пореског дуга; изради,
провери и обједињавању локалних пореских
извештаја; одобрава захтеве за одлагање
плаћања пореског дуга до одређеног износа;
одобрава локална пореска управна акта;
ажурности локалног пореског књиговодства
и евиденција; пружа стручну помоћ пореским
обвезницима; издаје налоге за теренску
контролу;врши и друге послове утврђене
законом и другим актима, као и по налогу
начелника Градске управе.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
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2. ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Помаже начелнику Одељења у обављању
послова из описа његовор радног места и
замењује га у случају његове одсутности и
спречености.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује, обједињава и усмерава рад у
оквиру службе, распоређује послове на
непосредене извршиоце и пружа потребну
стручну помоћ у примени законских прописа
из делокруга рада, учествује у припреми
нацрта буџета, координира поступак
припреме, разрађује смернице и припрема
упутство за израду буџета, анализира захтеве

Број 3

за финансирање корисника буџета, прати
извршење буџета, предлаже неопходне
корекције планова извршења буџетских
корисника, прати преузете обавезе, примања
и издатке буџета, доставља трезору планове
извшења буџета. Врши макроекономске
и фискалне анализе јавних средстава
у сарадњи са начелником Одељења за
локалну пореску управу. Врши контролу
финансијско-рачуноводствених
послова
директних корисника буџетских средстава
који се односе на учешћа у припреми
финансијских планова и завршних рачуна
(Градске управе, органа града и ОЈП).
Учествује у припреми одлука за остваривање
изворних јавних прихода и праћење њихових
спровођења. Координира са начелницима
других одељења који су ресорно задужени
за послове из надлежености града а у вези
спровођења буџета. Обавља и друге послове
по налогу начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
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2. ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА
ФИНАНСИРАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
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.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
3. 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.
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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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
4. 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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
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на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно економиста са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
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.
Стручна
спрема:
ССС
(економска,
гимназија), IV степен стручне спреме .
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1

Број 3

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
извештаје из делокруга рада. Припрема и
издаје уверења и потврде о примањима. Врши
исплату накнада по основу финансијске
подршке брачним паровима и породици са
децом, као и прати и контролише исплату
тих накнада. Врши и друге послове из
делокруга финансијског пословања по
налогу начелника одељења и координатора
групе.
Стручна спрема: ССС (економска –
економски, комерцијални техничар), IV
степен стручне спреме .
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
7. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ГРАДСКЕ
ИМОВИНЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ
СТАЊА – КЊИГОВОЂА
Опис послова:
Обавља послове из оквира материјалнофинансијског пословања који се односе
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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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно економиста са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
8. АДМИНИСТРАТОР НА ПОСЛОВИМА НАПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 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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Стручна
спрема:
ССС
(економска,
гимназија), IV степен сручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
OДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ
ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Непосредно руководи радом одсека.
Организује
и
прати
континуирано,
благовремено и ефикасно извршавање
послова из делокруга одсека у складу
са прописима. Пружа потребну стручну
помоћ у извршавању најсложенијих
послова из делокруга одсека. Одговоран
је за благовремено, правилно и законито
обављање послова из делокруга одсека.
Пружа потребну стручну помоћ у извршавању
најсложенијих послова из делокруга одсека.
Прати законске и подзаконске акте и редовно
врши усклашавање нормативних аката
Града, по којима је одсек дужан да поступа,
са истим, прати и иницира поштовање
рокова за поступање из надлежности одсека
у складу са актима Града . Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
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са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.

Иницира покретање порескопрекршајног
поступка. Обавља и друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.

Звање: Самостални саветник

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

Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управеиположен испит за инспектора.
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства на пословима инспекцијског
надзора.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
2. ПОРЕСКИ
ИНСПЕКТОР
ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ 1

ЗА

Опис послова:
Обавља сложене послове у вези утврђивања и
контроле изворних локалних јавних прихода
из надлежности одсека тј. израђује нацрте
решења о утврђивању изворних локалних
јавних прихода, проверава пореску пријаву
да ли је исправно, потпуно и тачно попуњена,
разматра право на пореско ослобођење
пореског обвезника, врши проверу и
утврђивање законитости и правилности
испуњавања пореских обавеза, учествије
у припреми годишњег плана контроле,
припрема пореску контролу према добијеном
налогу, обавља контролу укључујући и
путовање до места где се врши контрола,
сачињава записник, разматра примедбе на
записник, сачињава допунски записних о
контоли и додатак записника о контроли,
одлучује о мерама и самостално израђује
нацрте пореских аката према надзираном
органу због непоступања по налогу из
записника, израђује извештаје у вези
утврђивања и контроле изворних локалних
јавних прихода. У складу са позитивним
законским прописима и градским одлукама
обавља и друге послове пружања пореских
услуга и пословепореске контроле прописане
законом којим је уређен порески поступак.

Звање: Саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управеиположен испит за инспектора.
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника :6
3. ПОРЕСКИ
ИНСПЕКТОР
ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ 2

ЗА

Опис послова:
Обавља мање сложене послове у вези
утврђивања и контроле изворних локалних
јавних прихода из надлежности одсека
тј. израђује нацрте решења о утврђивању
изворних локалних јавних прихода,
проверава пореску пријаву да ли је исправно,
потпуно и тачно попуњена, разматра право
на пореско ослобођење пореског обвезника,
врши проверу и утврђивање законитости
и правилности испуњавања пореских
обавеза, учествије у припреми годишњег
плана контроле, припрема пореску контролу
према добијеном налогу, обавља контролу
укључујући и путовање до места где
се врши контрола, сачињава записник,
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разматра примедбе на записник, сачињава
допунски записних о контоли и додатак
записника о контроли, одлучује о мерама и
самостално израђује нацрте пореских аката
према надзираном органу због непоступања
по налогу из записника, израђује извештаје
у вези утврђивања и контроле изворних
локалних јавних прихода. У складу са
позитивним законским прописима и
градским одлукама обавља и друге послове
пружања пореских услуга и послове пореске
контроле прописане законом којим је уређен
порески поступак. Иницира покретање
порескопрекршајног поступка. Обавља и
друге послове по налогу шефа одсека и
начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских или правних
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
економиста или дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање једна година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
4. ПОРЕСКИ
ПЛАТЕ

ИНСПЕКТОР

НА-

Опис послова:
Обавља послове који се односе на
идентификацију обвезника локалних јавних
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прихода који нису измирили локалне јавне
приходе и израду планова редовне и принудне
наплате; предузима мере редовне наплате;
учествује у изради нацрта пореских аката
у поступцима одлагања плаћања дугованог
пореза и прати његово извршење; самостално
израђује нацрте пореских аката, решења
о принудној наплати и других управних
аката у поступку обезбеђења наплате и
принудне наплате; спроводи поступак
принудне наплате и прати извршење истог;
одређује привремене мере обезбеђења
пореског потраживања у принудној наплати;
припрема нацрте аката о обустави поступка
принудне наплате; израђује нацрте решења
да се изврши упис заложног права у регистар
покретних ствари односно непокретности;
припрема захтев за брисање заложног права;
учествује у припреми извештаја, анализа
и информација у вези наплате изворних
јавних прихода; прати отварање стечајних
поступака и поступака ликвидације и врши
пријаву потраживања; сачињава финансијски
извештај о редовној и принудној наплати
покретних ствари у поступку; води поступак
по захтевима за престанак пореске обавезе
по основу застарелости. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских или правних
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
економиста или дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
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управе и положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
5. ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ
Опис послова: Обавља послове
наплате у следећим областима: обавља попис
непокретности, заплену непокретности,
сачињава записник о извршеном попису и
заплени непокретности, припрема нацрте
решења о утврђивању почетне вредности
непокретности и нацрт решења по приговору
на решење о утврђивању почетне вредности
непокретности, припрема нацрт закључка о
одређивању продаје непокретности путем
усменог јавног надметања, као и путем
непосредне погодбе. Саставља записник о
току усменог јавног надметања, саставља
записник о току продаје непокретности
путем непосредне погодбе, припрема нацрт
решења о продаји непокретности, нацрт
решења о предаји непокретности купцу,
нацрт решења о преносу непокретности
у својину Града Лознице. Уз редован
надзор шефа одсека прибавља податке,
информације и доказе о имовини пореског
обвезника. Пружа информације и стручну
помоћ пореским обвезницима у вези са
применом пореских прописа у складу са
законом. Обавља и друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.

Број 3

Звање: Саветник
Додатно знање/испити :/ Положен
државни стручни испит за рад у органима
државне управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
6. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ПО ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА
Опис послова:
Води првостепени поступак по уложеним
жалбама и другим правним средствима.
Доноси закључак о одбацивању недопуштене,
неблаговремене или од неовлашћеног лица
изјављене жалбе првостепеном пореском
органу односно другог правног средства.
Разматра наводе из жалбе и оцењује да је
оправдана, да ли је потребно спроводити
ново утврђивање чињеница, да ли је
спроведени поступак при утврђивању био
непотпун. Омогућује учешће жалиоцу у
поступку. По потреби врши измену пореског
управног акта. Стара се о поштовању рокова
за одлучивање по жалби. Доноси закључак
о обустављању поступка по жалби. Доноси
закључак о привременом прекиду поступка
по жалби до решавања предходног питања.
Доставља акта другостепеном пореском
органу, пореском обвезнику и по потреби
суду. Обавља и друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
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са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
7. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА У
ВЕЗИ ПОРЕСКИХ ПРЕКРШАЈА
Опис послова:
Подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка за пореске прекршаје надлежном
прекршајном суду, учествује у прекршајном
поступку
у
својству
овлашћеног
представника подносиоца захтева, припрема
жалбе и ванредна правна средства на
одлуке прекршајних судова и стара се о
благовременом подношењу истих; издаје
прекршајне налоге, доставља прекршајном
суду прекршајне налоге по којима није
плаћена новчана казна; води евиденције и
подноси извештаје; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
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Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
8. ПОРЕСКИ РАЧУНОВОЂА
Опис послова:
Издаје уверења о подацима из пореског
рачуноводства локалних јавних прихода;
води пореско рачуноводство; књижи уплате
пореских обвезника;књижи пореске акте
о утврђивању обавеза по основу локалних
јавних прихода односно о престанку
пореске обавезе; припрема извештаје у вези
пореског рачуноводства; води поступке по
поднетим захтевима пореских обвезника
и припрема нацрте управних аката по
захтевима пореских обвезника за повраћај
и прекњижавање пореза, као и других
јавних прихода; учествује у изради пореског
завршног рачуна. Обавља и друге послове по
налогу шефа одсека и начелника одељења.
Стручна спрема: 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 трајању до три године, односно
више образовање (VI степен стручне спреме
– економиста), стечено попрописима који
су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању.
Звање: Млађи сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање девет месеци
радног искуства у струци.
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Посебни услови: Познавање рада
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1

на

9. АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
НА ШАЛТЕРУ
Опис послова:
Преузима пошту преко доставне књиге од
писарнице; доставља примљене предмете,
поднеске и другу пошту руководиоцу
Одељења на преглед и распоређивање;
евидентира предмете у интерне доставне
књиге и врши уручивање извршиоцима на
обраду; врши пријем предмета из интерних
доставних
књига
ради
архивирања;
раздужује окончане предмете у јединственој
доставној књизи и исте упућује писарници
ради архивирања; води помоћне евиденције
примљених предмета; врши експедицију
поште уписивањем у књигу ради доставе,
прима и распоређује доставнице, даје
oбавештења пореским обвезницима о стању
њихове пореске обавезе и друга обавештења
од значаја за испуњење пореске обавезе;
врши пријем, унос и обраду података из
пореских и других пријава. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења.
Стручна спрема: ССС (економска), IV
степен стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
10. ИТ АДМИНИСТРАТОР
Опис послова:
Обавља послове прикључења и подешавање
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рачунара за рад у мрежи, спроводи
упутства за инсталирање и конфигурисање,
превентивног и редовног одржавања опреме
софтвера, инсталирање и конфигурисање
штампача и дијагностиковање и отклањање
застоја у раду. Стара се о заштити базе
података и архивирању података у складу
са прописима. Врши контролу приступа
рачунарском систему. Упућује запослене у
правилну примену софтвера. 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.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области природних или друштвено
хуманистичких наука (електротехничке,
информатичке или економске струке)
стечено на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани инжењер
електротехнике, дипломирани инжењер
информатике или дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: / Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
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ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЕЗОРА
1. КООРДИНАТОР
ГРУПЕ
ПОСЛОВЕ ТРЕЗОРА

ЗА

Опис послова:
Координира групом за послове трезора,
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. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
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књиговодствених
исправа,
припрема
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.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно економиста са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1

Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
2. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА ДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА
–
КОНТИСТА
ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА
Опис послова:
Обавља послове
Страна 58

пријема

и

контроле

3. 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.
Стручна спрема: ССС (економска), IV
степен стручне спреме.
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Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. КООРДИНАТОР ОДСЕКА
Опис послова: Координира радом запослених
у одсеку, организује, обједињује и усмерава
рад одсека 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. Обавља контакте са
Управом за јавне набавке. Обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управеи положен испит за службеника за
јавне набавке
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
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рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
2. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1
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.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и координатора одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних или економских
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник или дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управеи положен испит за службеника за
јавне набавке
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
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3. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2
Опис послова:
Учествује у припреми плана и поступка
јавних набавки. Прати реализацију
уговора. Води евиденцију о примљеним
инструментима обезбеђења. Архивира и
чува примљене инструменте обезбеђења, као
и осталу документацију у поступку јавних
набавки. Води евиденцију о спроведеним
јавним набавкама. Прати рочност у поступку
јавних набавки. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и координатора
одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних или економских
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова
мастер академским студијама , мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник или дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управеи положен испит за службеника за
јавне набавке
Радно искуство: Најмање једна година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 2
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ
У Одељењу за планирање и изградњу
систематизује се укупно 12 радних места са
23 извршиоца.
Страна 60
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1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује и руководи пословима Одељења,
обезбеђује законито и ефикасно 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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне
области
техничко-технолошких
наука (архитектонске, грађевинске, планерске
струке) или друштвено хуманистичких
наука (правне струке), стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова,
мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипл. инж. архитектуре, дипл.
грађевински инжењер, дипл.правник или дипл.
просторни планер са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјали-стичким студијама на
факултету.
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Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
2. ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА
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 , одговара за
законито и ефикасно спровођење обједињене
процедуре у поступцимас за издавање
аката у остваривању права на изградњу и
коришћење објеката, учествује у поступцима
у вези са израдом и доношењем планске
документације, одговара за благовремено
и квалитетно извршавање задатака и
послова, пружа помоћ запосленима у раду,
саставља планове и програме рада, извештај
о раду, врши распоред послова у Одсеку и
одговара за њихово спровођење, обавештава
начелника Одељења о проблемима у раду
и учествује у решавању истих, по потреби
учествује у обради најсложенијих предмета,
сачињава извештаје за Градско веће и
Скупштину града и начелника Градске
управе из надлежности Одељења обавља и
друге послове одређене законом по налогу
органа Града и начелника Градске управе и
начелника Одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области техничко-технолошких наука
(архитектонске, грађевинске, планерске струке)
или друштвено хуманистичких наука (правне
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струке), стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипл. инж.
архитектуре, дипл.грађевински инжењер,
дипл. правник или дипл. просторни планер
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
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
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.
Стручна
спрема:
ССС
(економска,
гимназија или техничка школа), IV степен
стручне спреме .
Звање: Виши референт
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Додатно знање/испити:/ :/ Положен
државни стручни испит за рад у органима
државне управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
4. 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.
Стручна
спрема:
средња
стручна
спрема(економске, правне струке, гимназија
или техничка школа).
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 2
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ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И
ПЛАНИРАЊА
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује и руководи пословима Одсека,
обавља најсложеније послове из делокруга
Одсека, одговара за законито и ефикасно
спровођење обједињење процедуре у
поступцима за издавање аката у остваривању
права на изградњу и коришћење објеката,
учествује у поступцима у вези са израдом и
доношењем планске документације, одговара
за благовремено и квалитетно извршавање
задатака и послова, пружа помоћ запосленима
у раду, саставља планове и програме рада,
извештај о раду, врши распоред послова у
Одсеку и одговара за њихово спровођење,
обавештава начелника Одељења о проблемима
у раду и учествује у решавању истих, по
потреби учествује у обради најсложенијих
предмета, сачињава извештаје за Градско
веће и Скупштину града и начелника Градске
управе из надлежности Одељења, обавља
друге послове по налогу начелника Одељења
и начелника Градске управе.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области техничко-технолошких наука
(архитектонске, грађевинске, планерске струке)
или друштвено хуманистичких наука (правне
струке), стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односнодипл. инж.
архитектуре, дипл.грађевински инжењер,
дипл.правник или дипл.просторни планер
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити Положен државни
стручни испит за рад у органима државне управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1
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2. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА,
ПРИПРЕМЕ ПЛАНСКИХ АКАТА И
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Опис послова:
Обавља
послове
по
захтевима
за
издавање локацијских услова и припрема
акте за издавање локацијских услова.
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 и катастра, прибавља
услове за пројектовање и прикључење на
инфраструктурну мрежу, 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 озакоњења-утврђивање намене,
послови из области животне средине, а у
вези доношења планских аката, 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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области техничко-технолошких
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наука (архитектонске, грађевинске или
планерске струке), стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односнодипл. инж. архитектуре, дипл.
грађевински инжењер или дипл.просторни
планер са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 3
3. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИ-СТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ИЗГРАДЊЕ
Опис послова:
Спроводи поступак издавања локацијских
услова, припрема информацију о локацији,
проверава испуњеност формалних услова
за поступање по поднетим захтевима,
одбацује захтеве, прибавља податке
државног премера 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
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захтева за грађевинску дозволу, потврђује
пројекте парцелације и препарцелације,
потврђује урбанистичке пројекте и спроводи
процедуру потврђивања, врши послове
озакоњења-преглед техничке документације,
давање сагласности на исправке граница
и спајање катастарских парцела, 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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области техничко-технолошких
наука (архитектонске, грађевинске или
планерске струке), стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односнодипл. инж. архитектуре, дипл.
грађевински инжењер или дипл.просторни
планер са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
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Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 3
4. 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,
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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.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области техничко- технолошких
наука
(архитектонске, грађевинске или
планерске струке), стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односнодипл. инж. архитектуре, дипл.
грађевински инжењер или дипл.просторни
планер са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 3
5. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА
У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145.
ЗАКОНА И ПРИВРЕМЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА 1

Број 3

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
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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области техничко-технолошких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основнимструковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године дана
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 2
6. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА
У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145.
ЗАКОНА И ПРИВРЕМЕНИХ
ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА 2
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.
Стручна спрема: средња стручна спрема
(економске, правне струке, гимназија или
техничка школа) .
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 2
7. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Опис послова:
Обавља административно техничке послове
у поступку прикључења објеката на
инфраструктуру. Обавља административно
техничке послове по пријави радова,
завршетка израде темеља и завршетка
објеката у конструктивном смислу. Врши
послове у вези укњижења објеката и
доделе кућног броја. Прикупља податке
за
поступак
обједињене
процедуре,
републичког завода за статистику, локалне
пореске администрације, службе за катастар
непокретности, надлежног министарства и
других органа на локалном и републичком
нивоу. У случајевима потребе поступа према
опису послова за издавање решења у складу
са чланом 145. Закона. Врши друге послове
по налогу начелника Одељења.
Води електронску, јавно доступну базу
података о току сваког појединачног
предмета (од подношења захтева за
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локацијске услове до издавања употребне
дозволе), са актима прибављеним и
издатим у обједињеној процедури, ажурира
регистар обједињених процедура на нивоу
града, омогућава доступност података
о току сваког појединачног предмета,
објављује локацијске услове, грађевинске
и употребне дозволе
у електронском
облику путем интернета, остварује сарадњу
са централним регистром обједињених
процедура, омогућава преузимање у
централну евиденцију свих података, аката и
документације садржаних у регистру Града
у роковима и на начин прописан законом и
правилником подноси пријаве за привредни
преступ као и прекршајне пријаве против
имаоца јавних овлашћења и одговорног лица
имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени
законом прописани услови – за непоступање
у законом прописаним роковима, предузима
и друге радње неопходне за несметано
и правилно функционисање регистра,
одговоран је за законито, систематично
и ажурно вођење регистра обједињених
процедура, припрема решења за све објекте
који се постављају на јавној површини,
врши и друге послове у складу са законом и
подзаконским актима.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању
до три године.
Звање: Млађи сарадник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање девет месеци
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 3
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8. ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Опис послова:
Обавља правне послове у поступку
издавања локацијских услова, грађевинске
дозволе, употребне дозволе и правне
послове у вези са израдом урбанистичких и
просторних планова. Обавља и друге послове
по налогу начелника и шефа одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испитиПоложен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО -ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
У Одељењу за имовинско-правне
послове систематизује се укупно 9 радних
места са 15 извршилаца.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Руководи, планира и усмерава рад Одељења,
пружа стручна упутства, кординира и
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надзире рад запослених у Одељењу; стара
се о законитом, правилном и благовременом
обављању послова у Одељењу; води управни
поступак и одлучује у управним стварима
из делокруга опослова одељења; обавља
најстручније стручне послове из делокруга
одељења; доноси одлуке у сложеним
случајевима уз општа усмерења и упутства
непосредног руководиоца; даје предлоге
за израду плана јавних набавки; прати
усклађеност прописа локалне самоуправе
са обавезама предвиђеним заљконом из
делокруга одељења; израда општих аката
из надлежности града; води управни
поступак и одлучује у управним стварима
из делокруга послова одељења; остварује
сарадњу са ресорни министарствима; даје
предлоге за унапређење вредности имовине
и израду плана јавних набавки; даје предлоге
за располагање имовином; даје прелоге за
заштиту и очување вредности непокретности;
израђује нацрте аката о конверзији,
експропријацији,
декспропријацији
и
административном преносу непокретности;
води поступак отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта , прибавља
неизграђеног земљишта у јавној својини,
враћања земљишта, изузимања земљишта
које је одређено као јавно грађевинско
земљиште у јавној својини, враћање
земљишта, изузимања земљишта које је
одређено као јавно грађевинско земљиште;
руководи и прати ажурност уноса и
измена података у јединственој бази
непокретности у јавној својини Града;
поништава решења о изузимању ,припрема
решења о утврђивању права коришћења;
припрема одговоре, анализе информације и
извештаје из делокруга Одељења; израђује
и обезбеђује израду нацрта једногодишњих
и петогодишњих планова располагања
имовином и других аката из делокруга
Одељења; израђује извештаје о раду
Одељења; обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе.
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Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
УПРАВНИХ ИМОВИНСКИХ
ПОСТУПАКА
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
УПРАВНИХ ИМОВИНСКИХ ПОСТУПАКА
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
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.
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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, решава 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 у управним стварима у првом
степену у имовинско-правној области (води
поступак и доноси решење) у предметима
експропријације и административног преноса
земљишта, деекспропријације земљишта,
на пословима у области национализације
и денационализације, аргарне реформе,
доноси решења о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта, доноси решења
којима се утврђује право на претварање права
коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду (конверзија земљишта).
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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
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студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Опис послова:
Решава у првостепеном управном поступку
при исељењу бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије, решава 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 у управним стварима у првом
степену у имовинско-правној области (води
поступак и доноси решење) у предметима
експропријације и административног преноса
земљишта, деекспропријације земљишта,
на пословима у области национализације
и денационализације, аргарне реформе,
доноси решења о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта, доноси решења
којима се утврђује право на претварање права
коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду (конверзија земљишта).
Врши послове на откупу станова чији је
власник Град Лозница.
Припрема извештаје о раду из
свог делокруга, врши пријем странака по
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предметима из делокруга Одсека, обавља
стручне послове у раду Комисије за враћање
земљишта ПЗФ, утрина, Комисије за
озакоњење и Комисије за стамбене односе.
Ради на пословима раскопавања
и заузећа 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.
Прати измене прописа и припрема
одлуке и правилнике из делокруга Одељења и
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.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испитиПоложен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 4
Страна 69
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3. АДМИНИСТРАТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Опис послова:
Обавља техничке послове за рад Одсека за
имовинско-правне послове, издаје различите
врсте поднесака (уверења, потврде), обавља
техничке послове у оквиру Комисија при
Одсеку за имовинско-правне послове, као
и друге послове по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
Стручна
спрема:
ССС
(економска,
гимназија, техничка школа), IV степен
стручне спреме .
Звање: Млађи референт
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање шест месеци
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 4
ОДСЕК ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ГРАДА
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ
И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
ГРАДА
Опис послова:
Руководи, организује и координира рад
Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад Одсека, стара се за благовремено,
законито и квалитетно обављање послова
из делокруга надлежног Одсека;води
првостепени управни поступак и израђује
првостепене управне акте; припрема
нацрт одлука и уговора о коришћењу и
располагања имовином у јавној својини
града; прати усклађеност прописа локалне
самоуправе са обавезама предвиђеним
законом из делокруга Одељења; обезбеђује
Страна 70
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документациону основу за израду планова,
елабрата и извештаја за потребе Скупштине
града и других органа; ради на решавању
управних предмета; прикупља и комплетира
документацију за упис непокретности у
одговарајуће јавне регистре; прикупља и
комплетира документацију и врши унос и
редовно ажурирање података о јавној својини
Града, из свог делокруга надлежности,
у јединствену базу непокретности у
јавној својини Града (ГИС и софтера за
управљање имовином); води јединствени
регистар непокретности у јавној својини
локалне самоуправе; прибавља податке о
процењеној вредности земљишта у јавној
својини; припрема анализе, информације и
извештаје из делокруга у циљу утврђивања
чињеничног стања; остварује сарадњу са
ресорним министарством; води поступак
и припрема решења о утврђивању права
службености, води поступак утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта и
поступак прибављања непокретности у
јавној својини Града; доставља управна и
друга акта по захтеву судова, Државном и
Градском правобранилаштву, сарађује са
надлежним органом за урбанизам, обавља
послове у вези са закључењем споразума
о накнади и одређивањем вештака, обавља
стручне и административне послове за
Комисије и Радна тела Скупштине града и
Градског већа; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
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Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
2. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ И
УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ 1
Опис послова:
Врши упис и води евиденцију о
непокретностима у својини Града, евиденцију
терета на непокретностима, преузимање
непокретности стачене наслеђем, уговором
или другим правним послом, прибављање
потребне документације и састављање
записника о стању сваке о њих, давање
података из евиденције, врши процену стања
имовине, даје предлоге за инвестиционо
и текуће одржавање, прати инвестиције,
учествује у припреми плана инвестиција,
изради предмера и предрачуна радова,
организује процену вредности имовине,
анализира ефекте улагања у јавне инвестиције
путем јавних набавки, јавно-приватног
партнерства и концесија, припрема нацрте
одлука и уговора о коришћењу и располагању
имовином, прикупља документацију за упис
јавне својине у одговарајуће јавне регистре,
води јединствен регистар непокретности у
јавној својини Града, врши друге послове из
Регистра административних поступака по
налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних или економских
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правникили
дипломирани
економиста
са стеченим образовањем на основним
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студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити: /Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Радно искуство: Најмање једна година
радног искуства у струци
Број службеника: 1
3. ПОСЛОВИ
ЕВИДЕНЦИЈЕ И
УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ 2
Опис послова: Сарађује са лиценцираним
проценитељима и пореском управом ради
утврђивања вредности непокретности у
јавној својини града Лознице, прикупља
документацију за упис јавне својине у
одговарајуће јавне регистре, води јединствен
регистар непокретности у јавној својини
Града, врши и друге послове по налогу шефа
одсека и начелника одељења.
Стручна спрема: високо образовање
из научне области природних наука грађевинске струке, стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању до три
године .
Звање: Сарадник
Додатно знање /испити/ : Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмање 3 године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1
Страна 71
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4. ПОСЛОВИ ЗАКУПА И КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ЗАКУП И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Опис послова:
Врши стручне послове везане за рад Комисије
за пословни простор, праћење законских и
других прописа везаних за закуп и коришћење
пословних простора, израда нацрта аката
за потребе Скупштине града, Градског
већа и градоначелника, израђује нацрте
уговора о закупу и коришћењу пословних
простора, прати задужења и наплату закупа
и режијских трошкова везаних за закуп и
коришћење пословних простора, припрема
документацију за принудно исељење
закупца и за наплату потраживања и
доставља исту Градском правобранилаштву,
врши примопредају пословних простора,
обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и шефа Одсека.

Опис послова:
Прати законске прописе и стручну литературу
везану
за
финансијско
материјално
пословање. Књижи уплате закупаца и
корисника пословних простора -дневно.
Евидентира све пословне промене које се
тичу закупа пословног простора. Месечно
задужује закупца и корисника пословног
простора за закупнине и накнаде. Месечно
задужује и врши наплату режијских трошкова
за закуп и коришћење пословних простора..
Израђује месечне извештаје
везане за
закуп и коришћење пословних простора.
Израђује књиге излазних фактура за закуп и
режијске трошкове и књиге улазних фактура
за префактурисане рачуне.Прати наплате
закупнине и дуговања по опоменама и
споразумима о исплати дуга и сачињава
евиденцију дужника рад даљег поступаљња.
Прати и евидентира улазне фактуре, које се
односе на улагање у пословне просторе. Води
евиденцију меница, ванбиласне евиденције
авалираних меница закупаца.Обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења и
начелника Одсека.

Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испитиПоложен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника : 1
Страна 72
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Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно економиста са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
У Одељењу за инспекцијске послове и
ванредне ситуације систематизује се укупно
14 радних места са 25извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Обавља најодговорније и
најсложеније
задатке и послове из надлежности Одељења.
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 оспособљавању и
усавршавању радника; издаје налоге и стара
се о правилном распореду и коришћењу
службених путничких возила. Прати
законске и подзаконске акте и редовно врши
усаглашавање нормативних аката Града, по
којима је Одељење дужно да поступа; прати
и иницира поштовање законом прописаних
рокова за поступање у предметима из
надлежности Одељења и доставља предлоге
аката шефовима Одсека на даље поступање.
Даје упутства за стручно и ефикасно
извршавање послова у складу са Законом
и стара се о радној дисциплини. Усмерава,
координира и обједињује рад унутрашњих
организационих
јединица
Одељења,
обезбеђује пуну запосленост радника,
подстиче личну иницијативу, стара се о
унапређењу рада, побољшању ефикасности
и односа према грађанима и организацијама.
Учествује у изради и припреми материјала
за Градско веће и Скупштину града,
учествује у раду колегијума руководилаца
организационих јединица, по позиву и
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седницама Градског већа и Скупштине града
у својству овлашћеног известиоца, припрема
извештаје о раду Одељења, остварује сарадњу
са другим органима. Врши и друге послове
утврђене Законом и општим актима.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области природних,
техничко
технолошких или друштвено хуманистичких
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова ,
мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипл. правник, дипл. саобраћајни
инж. дипл.биолог, дипл.инж.технологије и
дипл. пољопривредни инжењер са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: / Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства на пословима инспекцијског
надзора.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Обавља најодговорније и
најсложеније
задатке и послове из надлежности Одсека.
Руководи радом Одсека, организује и
обезбеђује услове за обављање послова и
задатака из делокруга рада Одсека, стара
се и одговоран је за ажурно, ефикасно и
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законито извршавање послова и задатака,
остварује сарадњу са другим Одсеком,
одлучује у складу са актима Градске управе
о правима, дужностима и одговорностима
радника у Одсеку у вршењу послова и
задатака, стара се о правилном распореду
послова и о стручном оспособљавању и
усавршавању радника, издаје налоге и стара
се о правилном распореду и коришћењу
службених путничких возила. Прати
законске и подзаконске акте и редовно врши
усаглашавање нормативних аката Града, по
којима је Одсек дужан да поступа, прати и
иницира поштовање законом прописаних
рокова за поступање из надлежности Одсека
и доставља предлоге аката надлежним
инспекцијама на даље поступање. Даје
упутства за стручно и ефикасно извршавање
послова у складу са Законом и стара се о
радној дисциплини. Усмерава, координира
и обједињује рад Одсека, обезбеђује пуну
запосленост радника, подстиче личну
иницијативу, стара се о унапређењу рада,
побољшању ефикасности и односа према
грађанима и организацијама. Учествује у
изради и припреми материјала за Градско
веће и Скупштину града. Припрема извештаје
о раду Одсека, остварује сарадњу са другим
органима. Врши и друге послове утврђене
Законом и општим актима. Обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Руководилац инспекције има положај, овлашћења, дужности и одговорности
инспектора.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области природних,
техничко
технолошких или друштвено хуманистичких
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односноса стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Страна 74

17. 05. 2021.

Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе положен испит за инспектора.
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства на пословима инспекцијског
надзора.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
2. АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
Опис послова:
Обавља све дактилографске послове у Одсеку.
Води евиденцију о присуству радника,
коришћењу годишњих одмора, плаћеног
одсуства, коришћењу службених путничких
возила и утрошка горива и ради дневне,
месечне и годишње извештаје, евиденцију
примљене и отпремљене поште. Води
рачуна о набавци материјала неопходног за
рад Одсека, врши и друге послове по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења
Стручна спрема: ССС, односно IV степен
стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: / Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
3. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 1
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над спровођењем одредаба Закона о
комуналним делатностима и одлукама
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Скупштине града којима се детаљније
уређују области у надлежности комуналног
инспектора. Комунални инспектор врши
надзор над законитошћу рада комуналних
предузећа, поступака грађана, предузетника
и правних лица у погледу придржавања
закона, других прописа и општих аката.
Инспекцијски надзор обухвата: уређивање
и одржавање јавних и зелених површина;
праћење јавне хигијене, заузећа јавних
површина, раскопавања јавних површина;
одржавање јавне расвете; снабдевање
водом за пиће и одвођење отпадних вода;
снабдевање топлотном енергијом; изношење
и депоновање смећа; уређење и одржавање
гробља;
одржавање
пијаца;
продаја
пољопривредних и других производа ван
пијачног простора; уређење градилишта;
лепљење плаката; чишћење снега и леда са
јавних површина; одржавање споменика;
уклањање хаварисаних возила; сузбијање
појаве коровске биљке амброзије и др. Врши
надзор над спровођењем градских одлука:
о држању домаћих животиња, паркирању
возила на јавним и зеленим површинама,
постављању мањих монтажних објеката ,
радном времену у угоститељству, занатству
и трговини, обележавању назива улица и
тргова, локалним комуналним таксама,
делатности зоохигијене, о кућном реду и
др. Врши надзор над спровођењем Закона
о одржавању стамбених зграда, Закона о
трговини и Закона о оглашавању.Комунални
иснпектор води управни поступак доноси
решења и закључке, подноси прекршајне
пријаве, издаје прекршајне налоге, доноси
закључке о дозволи принудног извршења
и др.
Сачињава контролне листе
и
преиспитује њихову садржину по потреби, а
најмање два пута годишње. Води евиденцију
о инспекцијском надзору у електронској
форми на прописаном обрасцу. Сачињава
годишњи план инспекцијског надзора,
израђује дневне, периодичне и годишње
извештаје о раду. Сарађује са другим лицима
и органима и обавља друге послове по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
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Стручна спрема: високо образовање из
научне области природних,
техничко
технолошких или друштвено хуманистичких
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односноса стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испит: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
положен испит за инспектора .
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 3
4. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 2
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над спровођењем одредаба Закона о
комуналним делатностима и одлукама
Скупштине града којима се детаљније
уређују области у надлежности комуналног
инспектора. Комунални инспектор врши
надзор над законитошћу рада комуналних
предузећа, поступака грађана, предузетника
и правних лица у погледу придржавања
закона, других прописа и општих аката.
Инспекцијски надзор обухвата: уређивање
и одржавање јавних и зелених површина;
праћење јавне хигијене, заузећа јавних
површина, раскопавања јавних површина;
одржавање јавне расвете; снабдевање
водом за пиће и одвођење отпадних вода;
снабдевање топлотном енергијом; изношење
и депоновање смећа; уређење и одржавање
гробља;
одржавање
пијаца;
продаја
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пољопривредних и других производа ван
пијачног простора; уређење градилишта;
лепљење плаката; чишћење снега и леда са
јавних површина; одржавање споменика;
уклањање хаварисаних возила; сузбијање
појаве коровске биљке амброзије и др. Врши
надзор над спровођењем градских одлука:
о држању домаћих животиња, паркирању
возила на јавним и зеленим површинама,
постављању мањих монтажних објеката ,
радном времену у угоститељству, занатству
и трговини, обележавању назива улица и
тргова, локалним комуналним таксама,
делатности зоохигијене, о кућном реду и
др. Врши надзор над спровођењем Закона
о одржавању стамбених зграда, Закона о
трговини и Закона о оглашавању.Комунални
иснпектор води управни поступак доноси
решења и закључке, подноси прекршајне
пријаве, издаје прекршајне налоге, доноси
закључке о дозволи принудног извршења
и др.
Сачињава контролне листе
и
преиспитује њихову садржину по потреби, а
најмање два пута годишње. Води евиденцију
о инспекцијском надзору у електронској
форми на прописаном обрасцу. Сачињава
годишњи план инспекцијског надзора,
израђује дневне, периодичне и годишње
извештаје о раду. Сарађује са другим лицима
и органима и обавља друге послове по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области природних,
техничко
технолошких или друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе положен испит за инспектора.
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
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Посебни услови: Познавање рада
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 2

на

5. ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над применом одредаба Закона о заштити
животне средине и других Закона ( Закон
о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине, Закон о
процени утицаја на животну средину, Закон
о управљању отпадом, Закон о заштити од
нејонизујућих зрачења, Закон о заштити од
буке у животној средини, Закон о заштити
ваздуха) и подзаконских аката из области
заштите животне средине који су поверени
граду : планирања и изградње објеката који у
већој мери могу угрозити животну средину;
достављања података од значаја за вођење
регистра извора загађивања животне средине
на прописан начин, надлежном органу
Градске управе; спровођење мера заштите
животне средине утврђених у одлуци о
давању сагласности на студију о процени
утицаја и одлуци о давању сагласности на
студију затеченог стања; заштите ваздуха
од загађења при раду стационарних извора
загађивања за који дозволу за рад даје
надлежни орган Градске управе; утврђује
да ли је загађивач обезбедио прописана
мерења и да ли је водио евиденцију о
извршеним мерењима, утврђује да ли је
загађивач ваздуха обезбедио да емисија у
ваздух буде у прописаним границама; врши
надзор над организацијом која врши мерење
емисије у делу достављања извештаја о
мерењу; примену мера заштите од буке
у животној средини; утврђује да ли је у
промету извор буке без прописане исправе
и да ли је исти снабдевен упутством о
мерама за заштиту од буке, утврђује да ли
се извори буке употребљавају и одржавају
тако да бука не прелази прописани ниво,
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утврђује да ли се раде прописана мерења
нивоа буке; примену мера заштите животне
средине од нејонизујућих зрачења при
коришћењу извора нејонизујућих зрачења;
над активностима сакупљања и транспорта
инертног и неопасног отпада, односно над
радом постројења за складиштење, третман
и одлагање инертног и неопасног отпада
за које надлежни орган издаје дозволу на
основу Закона; спровођење и ажурирање
плана управљања неопасним и инертним
отпадом; вођење и чување прописане
евиденције (документ о кретању отпада,
дневна евиденција, достављање извештаја
Агенцији за заштиту животне средине..).
Инспектор за заштиту животне средине
води управни поступак; доноси решења и
закључке; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, подноси пријаве за
покретање поступка за привредни преступ
и подоноси кривичне пријаве; поступа по
пријавама и извештава о предузетим мерама;
Води евиденцију о инспекцијском надзору у
електронској форми на прописаном обрасцу.
Сачињава годишњи план инспекцијског
надзора, израђује дневне, периодичне и
годишње извештаје о раду; сарађује са
републичким инспекторима за заштиту
животне средине; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека и начелника Одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области природних,
техничко
технолошких или друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односноса стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
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стручни испит за рад у органима државне
управе
положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
   
6. ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над применом одредаба Закона о туризму
који су поверени граду и то: обављање
угоститељске делатности у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, за које није издато решење о
разврставању у категорију, није закључен
уговор са неким привредним субјектом,
односно правним лицем или гости нису
евидентирани, односно пријављени у складу
са овим законом; контролу испуњености
минимално техничких услова у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и у угоститељском објекту
врсте хостел; контролу испуњености
прописаних услова и начина обављања
угоститељске делатности у објектима
домаће радиности, сеоском туристичком
домаћинству и хостелу; контролу истицања
и придржавања прописаног радног времена
у угоститељском објекту; контролу наплате
и уплате боравишне таксе; контролу
испуњености прописаних услова у погледу
уређења и опремања угоститељског објекта,
који се односе на одвођење дима, паре и
мириса, као и других непријатних емисија;
контролу испуњености прописаних услова у
погледу уређења и опремања угоститељског
објекта у којима се емитује музика или изводи
забавни програм, а којима се обезбеђује
заштита од буке; контролу испуњености
прописаних услова у угоститељском
објекту, као и начин обављања угоститељске
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делатности у угоститељском објекту, који
се налази у стамбеној згради; провера
испуњености услова и рокова усаглашености
угоститељских објеката са актом јединице
локалне самоуправе (код утврђивања обавезе
плаћања пенала за коришћење приоритетне
туристичке
дестинације).
Туристички
инспектор у вршењу инспекцијског надзора
има дужности: утврђивање идентитета
запослених код привредних друштава,
предузетника или огранка другог домаћег
или страног правног лица, као и физичких
лица која обављају делатност и пружају
услуге уређене овим законом увидом у
личну исправу или другу јавну исправу са
фотографијом; захтевање судског налога за
претрес стамбеног или пратећег простора
код сазнања да се у том простору обавља
делатност или пружа услуга, у случају
када се власник или корисник противи
вршењу инспекцијског надзора; захтевање
асистенције полиције, односно комуналне
милиције, ако основано процени да је то
потребно према приликама одређеног случаја.
Води евиденцију о инспекцијском надзору у
електронској форми на прописаном обрасцу.
Сачињава годишњи план инспекцијског
надзора, израђује дневне, периодичне и
годишње извештаје о раду,обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области природних, техничкотехнолошких наука
или друштвено
хуманистичких наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односноса стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
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Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 2
7. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 1
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над изградњом објеката за које грађевинску
дозволу
издаје
локална
самоуправа
(поверени послови) по Закону о планирању
и изградњи. У вршењу контроле и надзора
над применама одредаба Закона о планирању
и изградњи проверава да ли: привредно
друштво, односно друго правно лице или
предузетник, које гради објекат, односно
лице које врши стручни надзор, односно лица
која обављају поједине послове на грађењу
објеката испуњавају прописане услове; да
ли је за објекат који се гради, односно за
извођење радова издата грађевинска дозвола
и потврђена пријава о почетку грађења,
односно издато решење из члана 145. Закона
о планирању и изградњи; да ли је инвеститор
закључио уговор о грађењу, у складу са
овим Законом; да ли се објекат гради према
издатој грађевинској дозволи и пројекту за
извођење, односно техничкој документацији
на основу које је издато решење из члана 145
Закона; да ли је градилиште обележено на
прописан начин; извршени радови, односно
материјал, опрема и инсталације који се
уграђују одговарају закону и прописаним
стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета; да ли је извођач радова
предузео мере за безбедност објекта,
суседних објеката, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине; на објекту који се
гради или је изграђен постоје недостатци који
угрожавају безбедност његовог коришћења
и околине; извођач радова води грађевински

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

дневник, грађевинску књигу и обезбеђује
књигу инспекције на прописани начин; да ли
се у току грађења и коришћења објекта врше
прописана осматрања и одржавање објекта;
да ли је технички преглед извршен у складу
са Законом и прописима донетим на основу
Закона; да ли је за објекат који се користи издата
употребна дозвола; да ли се објекат користи за
намену за коју је издата грађевинска дозвола,
односно употребна дозвола, обавља и друге
послове утврђене Законом или прописом
донетим на основу Закона. Гр а ђ е в и н с к и
инспектор је овлашћен да: врши надзор
над коришћењем објекта и да предузима
мере ако утврди да се коришћењем објекта
доводе у опасност живот и здравље људи,
безбедност околине, угрожава животна
средина и ако се ненаменским коришћењем
утиче на стабилност и сигурност објекта;
да уђе без одлуке суда и у посебни физички
део зграде у којем се изводе радови за које
је по овом Закону предвиђен инспекцијски
надзор уколико постоје основи сумње да ће
приликом вршења надзора бити откривена
повреда Закона која захтева предузимање
хитних мера ради спречавања опасности по
живот и здравље људи, односно извођење
радова који представљају извршење
кривичног дела бесправне градње; уђе
на градилиште и објекте у изградњи, да
тражи исправе у циљу идентификације
лица, да узима изјаве од одговорних лица,
фотографише или сачини видео снимак
градилишта или објекта, као и да предузима
друге радње везане за инспекцијски надзор
у циљу утврђивања чињеничног стања.
Дужан је да пружа стручну помоћ у вршењу
поверених послова у области инспекцијског
надзора и даје стручна објашњења, да
предузима превентивне мере, укључујући да
обавештава субјекат инспекцијског надзора
у вези са обавезама из прописа, указује
субјекту инспекцијског надзора на могуће
забрањене, односно штетне последице
његовог понашања, опомене субјекат
инспекцијског надзора на потребу отклањања
узрока незаконитости које могу настати у
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будућности, као и да непосредно учествује
у вршењу инспекцијског надзора када је то
неопходно. Грађевински инспектор извршава
решење о уклањању објекта, односно његовог
дела; сачињава Програм уклањања објеката
и одговара за његово извршење; извршење
обавља преко привредног друштва, односно
другог правног лица или предузетника, а у
складу са Законом, на терет извршеника.
Грађевински инспектор води: управни
поступак по службеној дужности и захтеву
странака у складу са одредбама Закона
о општем управном поступку, доносећи
одговарајуће акте-решења и закључке;
доноси и спроводи решење о затварању
градилишта, по извршеном уклањању објекта,
односно његовог дела, сачињава записник
о уклањању објекта односно његовог дела,
који се доставља и органу надлежном за
послове катастра непокретности, подноси
кривичне, прекршајне и пријаве за привредни
преступ и учествује као сведок у судским
поступцима, сарађује са службеницима
МУП-а који по потреби пружају полицијску
помоћ ради омогућавања спровођења
поступака, сачињава информације државним
органима, поступа по пријавама и извештава
о предузетим мерама, сарађује са другим
инспекцијама. Грађевински инспектор
врши контролу и надзор над применом
одредаба Закона о озакоњењу објеката.
Води евиденцију о инспекцијском надзору у
електронској форми на прописаном обрасцу.
Сачињава годишњи план инспекцијског
надзора, израђује дневне, периодичне и
годишње извештаје о раду. Обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области техничко -технолошких наука
(архитектонске или грађевинске струке),
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
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студијама, односно дипломирани инж.
архитектуре или дипломирани грађевински
инж. са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање једна година
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 2
   
8. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 2
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над изградњом објеката за које грађевинску
дозволу
издаје
локална
самоуправа
(поверени послови) по Закону о планирању
и изградњи. У вршењу контроле и надзора
над применама одредаба Закона о планирању
и изградњи проверава да ли: привредно
друштво, односно друго правно лице или
предузетник, које гради објекат, односно
лице које врши стручни надзор, односно лица
која обављају поједине послове на грађењу
објеката испуњавају прописане услове; да
ли је за објекат који се гради, односно за
извођење радова издата грађевинска дозвола
и потврђена пријава о почетку грађења,
односно издато решење из члана 145. Закона
о планирању и изградњи; да ли је инвеститор
закључио уговор о грађењу, у складу са
овим Законом; да ли се објекат гради према
издатој грађевинској дозволи и пројекту за
извођење, односно техничкој документацији
на основу које је издато решење из члана
145 Закона; је градилиште обележено на
прописан начин; извршени радови, односно
материјал, опрема и инсталације који се
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уграђују одговарају закону и прописаним
стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета; да ли је извођач радова
предузео мере за безбедност објекта,
суседних објеката, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине; на објекту који се
гради или је изграђен постоје недостатци који
угрожавају безбедност његовог коришћења
и околине; извођач радова води грађевински
дневник, грађевинску књигу и обезбеђује
књигу инспекције на прописани начин; да ли
се у току грађења и коришћења објекта врше
прописана осматрања и одржавање објекта;
да ли је технички преглед извршен у складу
са Законом и прописима донетим на основу
Закона; да ли је за објекат који се користи издата
употребна дозвола; да ли се објекат користи за
намену за коју је издата грађевинска дозвола,
односно употребна дозвола, обавља и друге
послове утврђене Законом или прописом
донетим на основу Закона. Гр а ђ е в и н с к и
инспектор је овлашћен да: врши надзор
над коришћењем објекта и да предузима
мере ако утврди да се коришћењем објекта
доводе у опасност живот и здравље људи,
безбедност околине, угрожава животна
средина и ако се ненаменским коришћењем
утиче на стабилност и сигурност објекта;
да уђе без одлуке суда и у посебни физички
део зграде у којем се изводе радови за које
је по овом Закону предвиђен инспекцијски
надзор уколико постоје основи сумње да ће
приликом вршења надзора бити откривена
повреда Закона која захтева предузимање
хитних мера ради спречавања опасности по
живот и здравље људи, односно извођење
радова који представљају извршење
кривичног дела бесправне градње; уђе
на градилиште и објекте у изградњи, да
тражи исправе у циљу идентификације
лица, да узима изјаве од одговорних лица,
фотографише или сачини видео снимак
градилишта или објекта, као и да предузима
друге радње везане за инспекцијски надзор
у циљу утврђивања чињеничног стања.
Дужан је да пружа стручну помоћ у вршењу
поверених послова у области инспекцијског
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надзора и даје стручна објашњења, да
предузима превентивне мере, укључујући да
обавештава субјекат инспекцијског надзора
у вези са обавезама из прописа, указује
субјекту инспекцијског надзора на могуће
забрањене, односно штетне последице
његовог понашања, опомене субјекат
инспекцијског надзора на потребу отклањања
узрока незаконитости које могу настати у
будућности, као и да непосредно учествује
у вршењу инспекцијског надзора када је то
неопходно. Грађевински инспектор извршава
решење о уклањању објекта, односно његовог
дела; сачињава Програм уклањања објеката
и одговара за његово извршење; извршење
обавља преко привредног друштва, односно
другог правног лица или предузетника, а у
складу са Законом , на терет извршеника.
Грађевински инспектор води: управни
поступак по службеној дужности и захтеву
странака у складу са одредбама Закона
о општем управном поступку, доносећи
одговарајуће акте-решења и закључке;
доноси и спроводи решење о затварању
градилишта, по извршеном уклањању објекта,
односно његовог дела, сачињава записник
о уклањању објекта односно његовог дела,
који се доставља и органу надлежном за
послове катастра непокретности, подноси
кривичне, прекршајне и пријаве за привредни
преступ и учествује као сведок у судским
поступцима, сарађује са службеницима
МУП-а који по потреби пружају полицијску
помоћ ради омогућавања спровођења
поступака, сачињава информације државним
органима, поступа по пријавама и извештава
о предузетим мерама, сарађује са другим
инспекцијама.
Грађевински
инспектор
врши контролу и надзор над применом
одредаба Закона о озакоњењу објеката.
Води евиденцију о инспекцијском надзору у
електронској форми на прописаном обрасцу.
Сачињава годишњи план инспекцијског
надзора, израђује дневне, периодичне и
годишње извештаје о раду. Обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
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Стручна спрема:високо образовање из
научне области техничко-технолошких
наука(архитектонске
или
грађевинске
струке), стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
9. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Обавља послове инспекцијског надзора
над спровођењем одредаба закона из
области путева и превоза у друмском
саобраћају - поверени послови ( Закон о
јавним путевима, Закон о превозу путника
у друмском саобраћају, Закон о превозу
терета у друмском саобраћају) као и Одлука
Скупштине града донетих на основу ових
Закона. Овлашћен је и дужан да прегледа
моторна возила, аутобусе, аутобуске
станице, стајалишта, уговоре, превозне
исправе, 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; на контролу
јавних путева (локалних, некатегорисаних),
одржавање јавних путева по техничким
и другим прописима, техничке и друге
услове којим се осигурава способност
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пута за безбедан и несметан саобраћај,
услове саобраћаја на јавним путевима и
мере заштите јавних путева; на примену
техничких прописа, техничких норматива
и стандарда приликом извођења радова
и употребе 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; на
инспекцијску контролу заузећа пута, путног
земљишта и путног појаса, стављањем
препрека било које врсте; на испуштање
отпадних вода на пут и путно земљиште,
спречавање отицања површинских вода на
коловоз и путно земљиште; на бацање смећа,
отпадног материјала, постављање ограде,
сађења дрвореда у ширини појаса поред
пута у коме исто није дозвољено. Поред
инспекцијског надзора градски саобраћајни
инспектори утврђују испуњеност услова
за
обављање
делатности
ауто-такси
превоза на територији града Лозница, као
и испуњености услова за ауто-такси возача
за обављање делатности ауто-такси превоза
на територији града Лозница. У циљу што
ефикасније борбе против сиве економије
у области превоза у друмском саобраћају
саобраћајни инспектори врше контролу да
ли су лица која обављају превоз у друмском
саобраћају пријављена, као и да ли имају
сву прописани документацију. Саобраћајни
инспектор организује заједничке акције
инспекцијског надзора поверених послова
у сарадњи са Министарством саобраћаја
и Министарством унутрашњих послова.
Води управни поступак, доноси решења и
закључке, подноси надлежном суду захтев
за привредни преступ, захтев за покретање
прекршајног поступка, издаје прекршајне
налоге. Води законом прописан регистар
превозника путника и терета на територији
града Лозница. Доноси закључак о
дозволи извршења и стара се о његовом
спровођењу.   Сачињава контролне листе и
преиспитује њихову садржину по потреби, а
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најмање два пута годишње. Води евиденцију
о инспекцијском надзору у електронској
форми на прописаном обрасцу. Сачињава
годишњи план инспекцијског надзора,
израђује дневне, периодичне и годишње
извештаје о раду, припрема и прослеђује
периодичне
информације
државним
органима. Сарађује са свим државним
органима, установама и службеним лицима.
Обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека и начелника Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области техничко-технолошких наука
(саобраћајне струке), стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
дипломирани
саобраћајни
инжењерса стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца : 3
10. СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР
Опис посла: Врши инспекцијски надзор
у области спорта, осим за националне
спортске савезе, територијалне спортске
савезе, организације које се баве стручним
оспособљавањем у области спорта и
спортске организације које се такмиче у

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

професионалним спортским лигама. Спорстки
инспетор, у границама Законом утврђењних
надлежности, решењем налаже извршење
одређених мера и радњи у вези обављања
спортских
активности
и
спортских
делатности; налаже доношење, стављање ван
снаге или одлагање извршења одговарајућег
појединачног акта и предузимање других
одговарајућих мера и радњи потребних
ради отклањања утврђених незаконитости,
неправилности и недостатака у раду
организације у области спорта, у складу са
законом; привремено забрањује обављање
спортских активности и спортских делатности
и предузимање других радњи које су у
супротности са законом или другим прописом,
до отклањања недостатака; привремено
забрањује обављање стручног рада у спорту
лицу које не испуњава прописане услове за
обављање стручног рада у спорту или не
поседује одговарајућу дозволу за рад, до
испуњености услова; предложе надлежном
органу организације у области спорта
покретање поступка због повреде радних
дужности, дисциплинског поступка или
другог поступка ради отклањања утврђених
незаконитости, неправилности и недостатака
у раду организација и физичких лица у
области спорта;
привремено забрањује
извршење појединачног акта организације у
области спорта којим је очигледно повређено
право члана те организације, односно
запосленог које има у складу са овим законом
и спортским правилима, на захтев тог члана,
односно запосленог у организацији у области
спорта уколико тај члан организације, односно
запослени покрену спор пред надлежним
судом или спортском арбитражом – до
доношења правоснажне одлуке суда, односно
спортске арбитраже; налаже успостављање
стања спортског објекта које одговара намени
тог спортског објекта, о трошку власника,
односно корисника спортског објекта, уколико
је намена спортског објекта промењена
супротно члану 154. закона; привремено
забрањује коришћење спортског објекта због
неиспуњености услова за његово коришћење –

Број 3

до испуњавања услова; привремено забрањује
рад спортском удружењу ако статусну промену
није извршило у складу са законом; забрањује
организовање спортске приредбе уколико њено
организовање није у складу са законом или
нису испуњени услови за њено организовање;
забрањује учешће на спортској приредби лицу
које не испуњава услове утврђене законом или
спортским правилима; привремено забрањује
извршење појединачног акта којим се одобрава
програм којим се задовољавају опште потребе
у области спорта, односно потребе и интереси
грађана у области спорта у јединици локалне
самоуправе, уколико је програм одобрен
супротно овом закону; привремено забрањује
рад учесника у систему спорта док не омогући
обављање инспекцијског надзора; привремено
забрањује
обављање
рада
спортском
удружењу, друштву или савезу који у статуту
и у спортским правилима не уреди питања
утврђена законом; налаже друге мере и радње
на које је овлашћен законом.Води законом
пописане евиденције, сачињава извештаје
у вези са стањем у области туризма, врши и
друге послове по налогу начелника Одељења
и начелника Градске управе.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука или из области
спорта и физичке културе природних наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова
, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник или дипломирани професор
физичке културеса стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
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положен испит за инспектора
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца : 1
11. 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.
Стручна
спрема:високо
образовање
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
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студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управеположениспитзаинспектора.
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебниуслови:Познавањераданарачунару.
Бројслужбеника: 2
ОДСЕК ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ
1. ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 1
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 телекомуникационоинформатичког 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 послове у
области ванредних ситуација, припреме и
планирања одбране, а који обухватају: израду
аката којима се обезбеђује предузимање
и спровођење мера за функционисање
града Лознице у ратном и ванредном
стању; предузимање мера за заштиту и
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спасавање од елементарних непогода,
техничко-технолошких и других несрећа,
заштите од пожара и стварање услова за
њихово отклањање; доношење неопходне
регулативе за град Лозницу из области
ванредних ситуација; доношење аката о
организацији и функционисању цивилне
заштите на територији града Лознице у
складу са системом заштите и спасавања;
доношење планова и програма развоја
система заштите и спасавања на територији
града Лознице; израду Процене угрожености
од елементарних непогода и других несрећа
и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама; обављање оперативно стручних
и административно-техничких послова за
рад Градског штаба за ванредне ситуације
за територију града Лознице у складу
са Законом и другим прописима; израду
докумената сопственог Плана одбране, као
саставног дела Плана одбране Републике
Србије. Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења. Сачињава годишњи
план рада, израђује дневне, периодичне
и годишње извештаје о раду, припрема
и прослеђује периодичне информације
државним органима.
Стручна спрема:високо образовање из
области општенародне одбране стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
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Посебни услови:Познавање рада
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 4

на

2. ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 2
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 телекомуникационоинформатичког 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 послове у
области ванредних ситуација, припреме и
планирања одбране, а који обухватају: израду
аката којима се обезбеђује предузимање
и спровођење мера за функционисање
града Лознице у ратном и ванредном
стању; предузимање мера за заштиту и
спасавање од елементарних непогода,
техничко-технолошких и других несрећа,
заштите од пожара и стварање услова за
њихово отклањање; доношење неопходне
регулативе за град Лозницу из области
ванредних ситуација; доношење аката о
организацији и функционисању цивилне
заштите на територији града Лознице у
складу са системом заштите и спасавања;
доношење планова и програма развоја
система заштите и спасавања на територији
града Лознице; израду Процене угрожености
од елементарних непогода и других несрећа
и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама; обављање оперативно стручних
и административно-техничких послова за
рад Градског штаба за ванредне ситуације
за територију града Лознице у складу
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са Законом и другим прописима; израду
докумената сопственог Плана одбране, као
саставног дела Плана одбране Републике
Србије. Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења. Сачињава годишњи
план рада, израђује дневне, периодичне
и годишње извештаје о раду, припрема
и прослеђује периодичне информације
државним органима.
Стручна спрема:високо образовање из
области општенародне одбране стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Радна способност 1. или 2. степена утврђена
од стране надлежног органа односно
организације (радно место за особу са
инвалидитетом).
Број службеника: 1
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
У Одељењу комуналне милиције
систематизује се укупно 7 радних места са
16извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
Опис послова:
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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 милиције 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 милиције
којим се утврђују приоритети у обављању
послова комуналне милиције, 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 милиционарима за
обављање послова комуналне милиције, по
налогу начелника Градске управе припрема
извештаје о раду Одељења, обавештава
надлежну полицијску управу о употреби
средстава принуде, разматра притужбе
грађана на рад комуналне милиције, обавља
и друге послове по налогу начелника Градске
управе. Прати законске и подзаконске акте и
редовно врши усаглашавање нормативних
аката Града, по којима је Одељење дужан да
поступа, прати и иницира поштовање рокова
за поступање из надлежности Одељења у
складу са актима Града и доставља предлоге
аката надлежним Одељењима на даље
поступање. Сачињава годишњи план рада,
израђује дневне, периодичне и годишње
извештаје о раду, припрема и прослеђује
периодичне
информације
државним
органима. Обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе.
Стручна спрема: високо образовање из
области правних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатна знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе, да има проверену психофизичку
способност за обављање послова комуналног
милицонара и положен испит за комуналног
милиционара
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:
Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
возачка дозвола ‘’Б’’ категорије
Број службеника: 1
3. ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
Опис послова:
Координара рад комуналних милиционара
по сменама и реонима поступања. Прати
измене прописа из делокруга рада. Врши
контролу наложених мера и прати рокове за
извршење наложених мера. Преузима хитне
мера заштите животне средине, заштите од
елементарних и других непогода и друге
заштите из надлежности града. Евидентира
, сређивање и прослеђивање прекршајних
налога и подношење захтева за покретање
прекршајног поступка. Организује сарадњу
са другим организацијамаљ и јавним
предузећима из области надлежности.
Врши прописане евиденције из делокруга
рада. Поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим мерама.Обавља
и остале послове по налогу начелника
комуналне милиције и начелника Градске
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управе. Одговара начелнику комуналне
милиције, начелнику Градске управе за
благовремено обављање свих послова и
задатака из делокруга свог рада.
Стручна спрема:високо образовање из
области друштвено-хуманистичких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатна знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе,да има проверену психофизичку
способност за обављање пословакомуналног
милицонара и положен испит за комуналног
милиционара
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
возачка дозвола ‘’Б’’ категорије
Број службеника : 2
3. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
Опис послова:
Врши административно-техничке послове
за потребе одсека комуналне милиције,
прима пријаве, петиције и предлоге поднете
писаним путем, електронском поштом,
врши отпремање поште, води евиденцију
поднетих пријава, петиција и предлога
грађана, поднетих притужби на рад
комуналних милиционара, употребљених
средстава принуде и других примењених
овлашћења према лицима, привремено
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одузетих предмета, службених легитимација,
опреме и средстава, обезбеђује телефонске
и телефакс везе и стара се о евидентирању
истих за потребе одсека. Обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Стручна спрема: ССС (IV степен стручне
спреме), положен стручни испит за рад у
органима државне управе, познавање рада
на рачунару и најмање 1 година радног
искуства у струци.
Звање:Виши референт
Додатно знање/испити:/Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
4. КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАР 1
Опис послова:
Обавља комунално-милиционарске послове
којима се обезбеђује одржавање комуналног
реда на територији града Лознице (по питању:
снабдевања водом, одвођења отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних ознака
и сигнализације, паркирања, превоза путника
у градском и приградском саобраћају, аутотакси 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
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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
милиционара или употребе средстава
принуде и у складу са законом, одлукама
и другим прописима града обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Стручна
спрема:високо
образовање
из области друштвено хуманистичких,
природно математичких наука или техничкотехнолошких наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
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Звање: Саветник
Додатна знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе,да има проверену психофизичку
способност за обављање послова комуналног
милицонара и положен испит за комуналног
милиционара
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Пособни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет),
возачка дозвола ‘’Б’’ категорије
Број службеника : 1
5. КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАР 2
Опис послова:
Обавља комунално-милиционарске послове
којима се обезбеђује одржавање комуналног
реда на територији града Лознице (по питању:
снабдевања водом, одвођења отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
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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
милиционара или употребе средстава
принуде и у складу са законом, одлукама
и другим прописима града обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
области друштвено хуманистичких или
природних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатна знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе,да има проверену психофизичку
способност за обављање послова комуналног
милицонара и положен испит за комуналног
милиционара
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Радно искуство: Најмање једна година
радног искуства у струци.
Посебни услови:
Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
возачка дозвола ‘’Б’’ категорије
Број службеника: 3
6. КОМУНАЛНИ МИЛИЦОНАР 3
Опис послова:
Обавља комунално-милиционарске послове
којима се обезбеђује одржавање комуналног
реда на територији града Лознице (по питању:
снабдевања водом, одвођења отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
ознака и сигнализације, паркирања,
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених
пословних
објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у
животној средини, контроле радног времена
субјеката надзора, одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених
и других јавних површина, јавне расвете,
стамбених и других објеката), врши контролу
над применом закона и других прописа
и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града,
остварује надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају,
бави се заштитом животне средине,
културних добара, локалних путева, улица
и других јавних објеката од значаја за Град,
одржавањем градског реда и то употребом
превентивних мера (упозорење, усмено
наређење, провера идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено
одузимање предмета, видео надзор), и
употребом средстава принуде (физичке снаге,
службене палице и средстава за везивање),
обавља послове заштите од елементарних
и других непогода, противпожарне и друге
заштите из надлежности града када те мере
не могу да предузму други надлежни органи,
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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
милиционара или употребе средстава
принуде и у складу са законом, одлукама
и другим прописима града обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Стручна спрема: високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основнимструковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на студијама у трајању до три године.
Звање: Сарадник
Додатна знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе,да има проверену психофизичку
способност за обављање послова комуналног
милицонара и положен испит за комуналног
милиционара
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:
Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
возачка дозвола ‘’Б’’ категорије
Број службеника : 2
7. КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАР 4
Опис послова:
Обавља комунално-милиционарске послове
којима се обезбеђује одржавање комуналног
реда на територији града Лознице (по питању:
снабдевања водом, одвођења отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза
и депоновања комуналног и другог отпада,
локалних путева и улица, саобраћајних
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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
милиционара или употребе средстава
принуде и у складу са законом, одлукама
и другим прописима града обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Стручна спрема: ССС, IV степен стручне
спреме.
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Звање: Виши референт
Додатна знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе, да има проверену психофизичку
способност за обављање послова комуналног
милицонара и положен испит за комуналног
милиционара
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:
Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
возачка дозвола ‘’Б’’ категорије
Број службеника: 6
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
У Одељењу за општу управу
систематизује се укупно 24 радна места са
41 извршиоцем.
1.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Опис послова:
Руководи, организује, надзире и планира рад
одељења, стара се о ажурном, ефикасном,
делотворном и законитом извршавању
послова.
Прати законске и подзаконске акте
ради усаглашавања нормативних аката града
из надлежности одељења, координира рад
на припреми и изради нацрта општих аката,
разматра примедбе и мишљења на нацрте
општих аката из надлежности одељења и
иницира измену истих, припрема извештај
и друге материјале којима се информишу
надлежни органи о раду одељења, учествује
у својству овлашћеног известиоца на
седницама органа града,по позиву, обавља
најсложеније стручне послове који захтевају
висок степен стручности и самосталности
и искуства у раду, координира рад одсека у
оквиру одељења.
Одређује
рокове,
непосредно
распоређује послове извршиоцима и рокове
за извршење послова.
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Предлаже мере рационализације
структуре одељења.
Пружа стручна упутства и мишљења
за делотворно и ефикасно извршавање
послова из надлежности одељења, подстиче
и подржава културу учења и знања,
креативност, рад запослених на себи, стручно
оспособљавање и усавршавање запослених.
Остварује сарадњу са ресорним
министарствима за поверене послове.
Стара се о радној дисциплини
запослених у одељењу.
Прати спровођење размене и
прибављања података путем информационог
система
еЗУП,
спровођење
система
управљања према циљевима и процес
оцењивања службеника.
Припрема извештаје о раду одељења
на основу извештаја о раду шефова одсека.
Прати и проучава законску и
подзаконску регулативу и друге прописе
из области у оквиру делокруга одељења и
анализира њихове ефекте, сарађује са другим
одељењима у Градској управи.
Врши и друге послове у складу са
законом и датим овлашћењима начелника
Градске управе.
За свој рад одговара начелнику
Градске управе.
Стручна спрема: Високо образовање из
области правних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
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Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника :1
ОДСЕК ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ И
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис посла:
Организује рад одсека уз сагласност
начелника одељења, стара се о правилном и
равномерном распореду послова на поједине
извршиоце, правилном коришћењу средстава
за рад и координира рад месних канцеларија
и одговоран је за рад истих. Израђује нацрте
и предлоге аката и материјала из делокруга
одсека.
Води првостепени управни поступак,
доноси решења и друга акта за које је
овлашћен законом или на закону заснованом
пропису везана за лични статус грађана:
(накнадни упис у матичне књиге, исправке
и допуне података и чињеница у матичним
књигама, промена личног имена, дозволи
за склапање брака преко пуномоћника и
др.), послове који се односе на праћење
ефикасности и ажурности рада у решавању у
управним стварима и спровођењем прописа
у управном поступку и канцеларијском
пословању, као и друге послове по налогу
начелника одељења.
У одсеку координира и организује
рад извршилаца, сарађује са начелником
одељења и шефовима одсека у оквиру
одељења, ради постизања веће ефикасности
рада одсека, спроводи процес оцењивања
службеника, прати законе и друге акте из
надлежности одсека. Припрема извештаје
и друге материјале којима се информише
начелник одељења о раду одсека и предлаже
мере за унапређење рада одсека, стара се
о радној дисциплини запослених у одсеку,
прати, врши надзор и спроводи законске
прописе и опште акте из надлежности одсека
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као и друге послове по налогу начелника
одељења.
Спроводи поступак и одлучује о
захтеву за одобравање бесплатне правне
помоћи.
Непосредно је одговоран начелнику
одељења за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: Високо образовање из
области правних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање:Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
2. МАТИЧАР
Опис послова:
Обавља послове вођења матичних
књига у електронском и папирном облику.
Уписујеу матичне књиге чињеницу рођења,
брака, смрти и друге законом прописане
чињенице и промене у вези са њима.
Врши исправке у матичним књигама.
Издајеизводе из матичних књига
и уверења која садрже поједине податке
уписане у матичне књиге или поједине
чињенице о личном стању грађана које
произилазе из тих података.
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Издавање уверења о чињеницама
о којима се не води службена евиденција
која је законом прописана и доказивање
тих чињеница. Врши саслушање странака
и сведока у предметима у којима се
доноси управни акт, односно води управни
поступак.
Саставља све врсте записника у
поступцима уписа прописаних чињеница и
података у матичним књигама кад одлучује о
правима, обавезама или правним интересима
физичких лица у области личних стања
грађана.
Обавља чин склапања брака.
Поступа по актима надлежног
министарства
дипломатско-конзуларних
представништва Републике Србије у
иностранству и иностраног органа у складу
са позитивним прописима и међународним
уговорима. Врши пријем и прослеђује јавне
исправе о личном стању грађана путем поште
и електронских средстава комуникације и
обавештава надлежне органе о насталим
чињеницама и променама у вези са овим
чињеницама.
Обавља све послове који се односе
на пријем, евиденцију, експедовање поште,
архивирање предмета и чување предмета.
Вршиоверу потписа којим бирач
подржава изборну листу подносиоца листе.
Стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве.
Сачињава
спискове
лица
из
различитих области у складу са позитивним
прописима.
Чуваматичне књиге у папирном
облику и списе предмета.
Води евиденцију регистра матичне
књиге.
Обавља послове статистике (обрада
листића ДЕМ-1, 2, 3, 4).
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одељења на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Саставља различите врсте извештаја
прописаним законом или другим прописима
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донетим на основу закона, као и на захтев
шефа одсека и начелника одељења.
Благовремено информише начелника
одељења и шефа одсека о уоченим појавама,
стању у оквиру делокруга свог рада која
могу утицати на благовремено поступање и
умањити ефикасност рада одељења.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из надлежности матичара и за свој
рад одговара начелнику одељења и шефу
одсека.
Обавља и друге послове по
упутствима и налозима начелника одељења
и шефа одсека.
Стручна спрема:Високо образовање стечено на основним академским студијамау
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године.
Звања: Сарадник
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе и положен посебан стручни испит за
матичаре и овлашћење за обављање послова
матичара.
Радно искуство: Најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
3. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА
Опис послова:
Обавља послове вођења матичних
књига у електронском и папирном облику.
Уписујеу матичне књиге чињеницу рођења,
брака, смрти и друге законом прописане
чињенице и промене у вези са њима.
Врши исправке у матичним књигама.
Издаје изводе из матичних књига
и уверења која садрже поједине податке
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уписане у матичне књиге или поједине
чињенице о личном стању грађана које
произилазе из тих података.
Издавање уверења о чињеницама
о којима се не води службена евиденција
која је законом прописана и доказивање
тих чињеница. Врши саслушање странака
и сведока у предметима у којима се
доноси управни акт, односно води управни
поступак.
Саставља све врсте записника у
поступцима уписа прописаних чињеница и
података у матичним књигама кад одлучује о
правима, обавезама или правним интересима
физичких лица у области личних стања
грађана.
Обавља чин склапања брака.
Поступа по актима надлежног
министарства
дипломатско-конзуларних
представништва Републике Србије у
иностранству и иностраног органа у складу
са позитивним прописима и међународним
уговорима. Врши пријем и прослеђује јавне
исправе о личном стању грађана путем поште
и електронских средстава комуникације и
обавештава надлежне органе о насталим
чињеницама и променама у вези са овим
чињеницама.
Обавља све послове који се односе
на пријем, евиденцију, експедовање поште,
архивирање предмета и чување предмета.
Вршиоверу потписа којим бирач
подржава изборну листу подносиоца листе.
Стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Сачињава
спискове
лица
из
различитих области у складу са позитивним
прописима.
Чуваматичне књиге у папирном
облику и списе предмета.
Води евиденцију регистра матичне
књиге.
Обавља послове статистике (обрада
листића ДЕМ-1, 2, 3, 4).
Припрема одговоре, анализе,
информације из делокруга одељења на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Саставља различите врсте извештаја
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прописаним законом или другим прописима
донетим на основу закона, као и на захтев
шефа одсека и начелника одељења.
Благовремено информише начелника
одељења и шефа одсека о уоченим појавама,
стању у оквиру делокруга свог рада која
могу утицати на благовремено поступање и
умањити ефикасност рада одељења.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из надлежности матичара и за свој
рад одговара начелнику одељења и шефу
одсека.
Обавља и друге послове по
упутствима и налозима начелника одељења
и шефа одсека.
Стручна спрема:Високо образовање стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године.
Звања:Сарадник
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе и положен посебан стручни
испит
за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара.
Радно искуство: Најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника :4
4. АДМИНИСТРАТОР МАТИЧНЕ
СЛУЖБЕ
Опис послова:
Обавља административно техничке послове
преузимања поште и поднесака за матичну
службу и месне канцеларије и експедовање
надлежним матичарима по матичним
подручјима, стара се о излучивању
безвредног регистратурског материјала
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и предмета из матичне службе и месних
канцеларија и друге послове у складу са
прописима о канцеларијском пословању.
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга свог рада на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Пружа
помоћ
матичарима
у
сачињавању спискова лица из различитих
области.
Врши
контролу
наплате
административне таксе. Прати пријем захтева
за издавање извода и уверења из службених
евиденција
поднетих
електронским
путем (преко еmail-a и портала е-управе),
достављање истих
и води евиденцију
електронске поште.
Обавља и друге послове по
упутствима и налозима шефа одсека и
начелника одељења.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из делокруга свога рада и за свој
рад одговара начелнику одељења и шефу
одсека.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме.
Звање:Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца: 2
5. ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ –
МАТИЧАР
Опис послова:
Обавља послове вођења матичних
књига у електронском и папирном облику.
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Уписујеу матичне књиге чињеницу рођења,
брака, смрти и друге законом прописане
чињенице и промене у вези са њима.
Врши исправке у матичним књигама.
Издајеизводе из матичних књига
и уверења која садрже поједине податке
уписане у матичне књиге или поједине
чињенице о личном стању грађана које
произилазе из тих података.
Издавање уверења о чињеницама
о којима се не води службена евиденција
која је законом прописана и доказивање
тих чињеница. Врши саслушање странака
и сведока у предметима у којима се
доноси управни акт, односно води управни
поступак.
Саставља све врсте записника у
поступцима уписа прописаних чињеница и
података у матичним књигама кад одлучује о
правима, обавезама или правним интересима
физичких лица у области личних стања
грађана.
Обавља чин склапања брака.
Поступа по актима надлежног
министарства
дипломатско-конзуларних
представништва Републике Србије у
иностранству и иностраног органа у складу
са позитивним прописима и међународним
уговорима. Врши пријем и прослеђује јавне
исправе о личном стању грађана путем поште
и електронских средстава комуникације и
обавештава надлежне органе о насталим
чињеницама и променама у вези са овим
чињеницама.
Обавља све послове који се односе
на пријем, евиденцију, експедовање поште,
архивирање предмета и чување предмета.
Вршиоверу потписа којим бирач
подржава изборну листу подносиоца листе.
Стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Сачињава
спискове
лица
из
различитих области у складу са позитивним
прописима.
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Чуваматичне књиге у папирном
облику и списе предмета.
Води евиденцију регистра матичне
књиге.
Обавља послове статистике (обрада
листића ДЕМ-1, 2, 3, 4).
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одељења на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Саставља различите врсте извештаја
прописаним законом или другим прописима
донетим на основу закона, као и на захтев
шефа одсека и начелника одељења.
Благовремено информише начелника
одељења и шефа одсека о уоченим појавама,
стању у оквиру делокруга свог рада која
могу утицати на благовремено поступање и
умањити ефикасност рада одељења.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из надлежности матичара и за свој
рад одговара начелнику одељења и шефу
одсека.
Обавља и друге послове по
упутствима и налозима начелника одељења
и шефа одсека.
Стручна
спрема:Високо
образовање
стечено на основним академским студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
ЗвањаСарадник
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе и положен посебан стручни испит за
матичаре и овлашћење за обављање послова
матичара.
Радно искуство: Најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 6
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6. ЗАМЕНИК ШЕФА МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ – ЗАМЕНИК
МАТИЧАРА
Опис послова:
Обавља послове вођења матичних
књига у електронском и папирном облику.
Уписујеу матичне књиге чињеницу рођења,
брака, смрти и друге законом прописане
чињенице и промене у вези са њима.
Врши исправке у матичним књигама.
Издаје изводе из матичних књига
и уверења која садрже поједине податке
уписане у матичне књиге или поједине
чињенице о личном стању грађана које
произилазе из тих података.
Издавање уверења о чињеницама
о којима се не води службена евиденција
која је законом прописана и доказивање
тих чињеница. Врши саслушање странака
и сведока у предметима у којима се
доноси управни акт, односно води управни
поступак.
Саставља све врсте записника у
поступцима уписа прописаних чињеница и
података у матичним књигама кад одлучује о
правима, обавезама или правним интересима
физичких лица у области личних стања
грађана.
Обавља чин склапања брака.
Поступа по актима надлежног
министарства
дипломатско-конзуларних
представништва Републике Србије у
иностранству и иностраног органа у складу
са позитивним прописима и међународним
уговорима. Врши пријем и прослеђује јавне
исправе о личном стању грађана путем поште
и електронских средстава комуникације и
обавештава надлежне органе о насталим
чињеницама и променама у вези са овим
чињеницама.
Обавља све послове који се односе
на пријем, евиденцију, експедовање поште,
архивирање предмета и чување предмета.
Вршиоверу потписа којим бирач
подржава изборну листу подносиоца листе.
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Стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Сачињава
спискове
лица
из
различитих области у складу са позитивним
прописима.
Чуваматичне књиге у папирном
облику и списе предмета.
Води евиденцију регистра матичне
књиге.
Обавља послове статистике (обрада
листића ДЕМ-1, 2, 3, 4).
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одељења на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Саставља различите врсте извештаја
прописаним законом или другим прописима
донетим на основу закона, као и на захтев
шефа одсека и начелника одељења.
Благовремено информише начелника
одељења и шефа одсека о уоченим појавама,
стању у оквиру делокруга свог рада која
могу утицати на благовремено поступање и
умањити ефикасност рада одељења.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из надлежности матичара и за свој
рад одговара начелнику одељења и шефу
одсека.
Обавља и друге послове по
упутствима и налозима начелника одељења
и шефа одсека.
Стручна спрема: Високо образовање
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, спрецијалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звања: Саветник
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе и положен посебан стручни испит за
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матичаре и овлашћење за обављање послова
матичара.
Радно искуство: Најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
7. ЗАМЕНИК ШЕФА МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ – ЗАМЕНИК
МАТИЧАРА
Опис послова:
Обавља послове вођења матичних
књига у електронском и папирном облику.
Уписујеу матичне књиге чињеницу рођења,
брака, смрти и друге законом прописане
чињенице и промене у вези са њима.
Врши исправке у матичним књигама.
Издајеизводе из матичних књига
и уверења која садрже поједине податке
уписане у матичне књиге или поједине
чињенице о личном стању грађана које
произилазе из тих података.
Издавање уверења о чињеницама
о којима се не води службена евиденција
која је законом прописана и доказивање
тих чињеница. Врши саслушање странака
и сведока у предметима у којима се
доноси управни акт, односно води управни
поступак.
Саставља све врсте записника у
поступцима уписа прописаних чињеница и
података у матичним књигама кад одлучује о
правима, обавезама или правним интересима
физичких лица у области личних стања
грађана.
Обавља чин склапања брака.
Поступа по актима надлежног
министарства
дипломатско-конзуларних
представништва Републике Србије у
иностранству и иностраног органа у складу
са позитивним прописима и међународним
уговорима. Врши пријем и прослеђује јавне
исправе о личном стању грађана путем поште
и електронских средстава комуникације и
Страна 98

17. 05. 2021.

обавештава надлежне органе о насталим
чињеницама и променама у вези са овим
чињеницама.
Обавља све послове који се односе
на пријем, евиденцију, експедовање поште,
архивирање предмета и чување предмета.
Вршиоверу потписа којим бирач
подржава изборну листу подносиоца листе.
Стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Сачињава
спискове
лица
из
различитих области у складу са позитивним
прописима.
Чуваматичне књиге у папирном
облику и списе предмета.
Води евиденцију регистра матичне
књиге.
Обавља послове статистике (обрада
листића ДЕМ-1, 2, 3, 4).
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одељења на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Саставља различите врсте извештаја
прописаним законом или другим прописима
донетим на основу закона, као и на захтев
шефа одсека и начелника одељења.
Благовремено информише начелника
одељења и шефа одсека о уоченим појавама,
стању у оквиру делокруга свог рада која
могу утицати на благовремено поступање и
умањити ефикасност рада одељења.
Одговоран је за благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из надлежности матичара и за свој
рад одговара начелнику одељења и шефу
одсека.
Обавља и друге послове по
упутствима и налозима начелника одељења
и шефа одсека.
Стручна спрема:Високо образовање стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године.
Звања:Сарадник

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе и положен посебан стручни испит за
матичаре и овлашћење за обављање послова
матичара.
Радно искуство: Најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 5
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ
ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује рад одсека уз сагласност
начелника одељења. Стара се о благовременом
извршавању
послова,
о
правилном
коришћењу средстава за рад и одговоран је
за исте, правилном и равномерном распореду
послова на поједине извршиоце. Израђује
нацрте и предлоге аката и материјала из
делокруга одсека.
Пружа правну помоћ грађанима као
бесплатну правну помоћ сагласно одредбама
Закона о бесплатној правној помоћи кроз
пружање правних савета, састављање
поднесака, заступања и одбране, као
облика бесплатне правне помоћи и правну
помоћ грађанима уз накнаду, сагласно
одредбама Градске одлуке, у остваривању
и заштити њихових права, обавеза и на
закону заснованим правним интересима, на
начин и у границама одређеним законом,
кроз давање правних савета, састављања
поднесака, (тужбе, жалбе, представке,
молбе и др.), састављању исправа, (уговоре,
изјаве, тестаменте и др.), даје податке о
кретању предмета по ЗУП-у, врши надзор на
извршењем задатака и послова у Услужном
центру од стране запослених у одсеку,
координира и организује рад извршилаца,
сарађује са начелником одељења и шефовима
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одсека у оквиру одељења, ради постизања
веће ефикасности рада одсека. Спроводи
процес оцењивања службеника. Прати
законе и друге акте из надлежности одсека.
Припрема извештаје и друге материјале
којима се информише начелник одељења о
раду одсека и предлаже мере за унапређење
рада одсека, стара се о радној дисциплини
запослених у одсеку. Прати, врши надзор и
спроводи законске прописе и опште акте из
надлежности одсека као и друге послове по
налогу начелника одељења.
Непосредно је одговоран начелнику
одељења за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: Високо образовање из
области правних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање:Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника:1
2. ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ
ПОМОЋИ
Опис посла:
Пружа правну помоћ грађанима
уз накнаду сагласно одредбама Градске
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одлуке кроз пружање правних савета,
састављање поднесака, у остваривању
и заштити њихових права, обавеза и на
закону заснованим правним интересима на
начин и у границама одређеним законом
кроз давање правних савета, састављања
поднесака, (тужбе, жалбе, представке, молбе
и др.), састављању исправа (уговора, изјава,
тестамента и др.), врши и друге послове по
налогу шефа одсека и начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: Високо образовање из
области правних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
3. ПОСЛОВИ ЗА РАД
У ПИСАРНИЦИ –
АДМИНИСТРАТОР ЗА ПРИЈЕМ
ПОДНЕСАКА И ПОШТЕ
Опис посла:
Обавља
све
административнотехничке послове везане за:
Пријем поднесака од странака, преко
поштанске службе и курира. Контролу
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исправности и комплетности примљених
поднесака и прилога, указује странкама на
формалне недостатке које садржи акт који
се непосредно предаје и даје објашњење
како да се он отклони, упозорава странку
о ненадлежности органа за пријем акта и
упућује је надлежном органу, даје упутства
и потребна обавештења странакама у
вези са остваривањем њихових права и
испуњавања обавеза код органа града.
Отварање, прегледање и распоређивање
поште. Евидентирање предмета из области
остваривања права на дечији додатак.
Проверу примљене поште и евидентираних
предмета на основу захтева запослених
у Градској управи и странака. Обавља
манипулативне
послове
преношења
решених предмета из писарнице, након
истека одређеног рока, у архивски депо,
као и друге послове по налогу шефа одсека
и начелника одељења. Израду извештаја
по захтеву начелника одељења и шефа
одсека. Увођењем електронске писарнице
као информационог система за управљање
електронским документима, обавља послове
из описа посла електронским путем. Врши
и друге послове по налогу шефа одсека и
начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне
спреме.
Звање:Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
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4. ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ
– АДМИНИСТРАТОР ЗА АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА
Опис посла:
Обавља
све
административнотехничке послове везане за:
Евиденцију
предмета
путем
аутоматске обраде података и достављање
истих обрађивачима преко интерне доставне
књиге. Раздуживање предмета у интерној
доставној књизи, архивирање путем
рачунара, стављање отиска штамбиља
„архивска грађа“ и улагање у одговарајуће
регистратурске јединице. Евиденцију рачуна
кроз књигу примљених рачуна. Проверу
евидентираних предмета на основу захтева
запослених у Градској управи и странака.
Израду извештаја о активним и архивираним
предметима. Израду извештаја по захтеву
шефа одсека и начелника одељења. Обавља
манипулативне послове преношења решених
предмета из писарнице, након истека
одређеног рока, у архивски депо, као и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења. Увођењем електронске писарнице
као информационог система за управљање
електронским документима, обавља послове
из описа посла електронским путем. Врши
и друге послове по налогу шефу одсека и
начелника одељења
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне
спреме.
Звање:Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
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Посебни услови:Познавање рада
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1

на

5. ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ – АДМИНИСТРАТОР ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОШТЕ
Опис посла:
Обавља
све
административнотехничке послове везане за:
Разврставање поште у групе: обична
пошта, препоручена пошта са повратницом
и препоручена пошта без повратнице.
Стављање отиска штамбиља „поштарина
плаћена“, евиденција (упис) у одговарајуће
књиге експедоване поште. Утврђивање
укупно утрошеног износа новца за поштарину
Градске управе и републичке инспекције и
упис у евиденцију поштарине. Достављање
извештаја Одељењу за финансије и локалну
пореску администрацију о утрошеном новцу
за поштарину републичких инспекција
ради рефундације. Евидентирање поште
примљене непосредним путем од странака,
преко поштанске службе, курира и поште
пристигле са шалтера Градске управе
кроз књигу примљене поште на личност.
Проверу послате поште на основу захтева
запослених у Градској управи и странака и
пресигнацију поште. Израду извештаја по
захтеву шефа одсека и начелника одељења.
Обавља манипулативне послове преношења
решених предмета из писарнице, након
истека одређеног рока, у архивски депо,
као и друге послове по налогу шефа одсека и
начелника одељења. Увођењем електронске
писарнице као информационог система за
управљање електронским документима,
обавља послове из описа посла електронским
путем. Врши и друге послове по налогу
шефу одсека и начелника одељења
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Страна 101

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне
спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
6. ПОСЛОВИ ЗА РАД У ПИСАРНИЦИ – АДМИНИСТРАТОР ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОШТЕ
Опис посла:
Обавља
све
административнотехничке послове везане за:
Разврставање поште у групе: обична
пошта, препоручена пошта са повратницом
и препоручена пошта без повратнице.
Стављање отиска штамбиља „поштарина
плаћена“, евиденција (упис) у одговарајуће
књиге експедоване поште. Утврђивање
укупно утрошеног износа новца за поштарину
Градске управе и републичке инспекције и
упис у евиденцију поштарине. Достављање
извештаја Одељењу за финансије и локалну
пореску администрацију о утрошеном
новцу за поштарину републичке инспекције
ради рефундације. Евидентирање поште
примљене непосредним путем од странака,
преко поштанске службе, курира и поште
пристигле са шалтера Градске управе
кроз књигу примљене поште на личност.
Проверу послате поште на основу захтева
запослених у Градској управи и странака и
пресигнацију поште. Израду извештаја по
захтеву шефа одсека и начелника одељења.
Обавља манипулативне послове преношења
решених предмета из писарнице, након
Страна 102
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истека одређеног рока, у архивски депо, као
и друге послове по налогу шефа одсека и
начелника одељења. Увођењем електронске
писарнице као информационог система за
управљање електронским документима,
обавља послове из описа посла електронским
путем. Врши и друге послове по налогу
шефу одсека и начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне
спреме.
Звање: Референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три година
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
7. АДМИНИСТРАТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ
УВЕРЕЊА
РАДИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА
НА
С Т УД Е Н Т С К И / У Ч Е Н И Ч К И
СМЕШТАЈ И ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА НАШИХ ДРЖАВЉАНА У
ИНОСТРАНСТВУ
Опис послова:
Обавља
све
административнотехничке послове везане за издавање
уверења о просечном месечном приходу по
члану породице студента / ученика, ради
остваривања права на студентски / ученички
смештај у одговарајућим установама.
Обрађује, оверава и уручује оверена
уверења ради остваривања одређених
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права наших држављана у иностранству по
различитим основама (издржавање и др.)
сагласно међународним споразумима које је
закључила наша држава са другим државама
из различитих области.
Води
евиденцију
о
издатим
уверењима, одлаже, чува и на крају године
предаје писарници.
Врши
административно-техничке
радње у вези достављања решења, везане
за ажурирање дела бирачког списка који се
води за територију града Лозница, улаже
повратнице у списе предмета, архивирање
предмета и обавља друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника:1
8. ПОСЛОВИ AЖУРИРАЊА ДЕЛА
БИРАЧКОГ СПИСКА
Опис послова:
Ажурирање дела бирачког списка
за подручије града Лозница. Ажурирање
обухвата вршење промена у бирачком
списку (упис, брисање, измена, допуна
или исправка) по службеној дужности или
на захтев грађана до закључења бирачког
списка и друге послове у складу са Законом

Број 3

о јединственом бирачком списку и другим
позитивним прописима.
Врши
административно-техничке
радње у вези достављања решења, везане
за ажурирање дела бирачког списка који се
води за територију града Лозница, улаже
повратнице у списе предмета, архивирање
предмета и обавља друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.
По потреби мења и помаже
администратору за пријем поднесака и
администратору матичне службе.
Обавља и друге послове по налогу
шефа одсека и начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: Високо образовање из
научне области, економских, правних или
информатичких наука, стечено на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама,
односно са стеченим образовањем на
студијама у трајању до 3 године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника:1
9. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПРИЈЕМ
ПОДНЕСАКА
Опис послова:
Обавља административно-техничке
по-слове пријема, контроле исправности
и комплетности примљених поднесака и
прилога, указује странкама на формалне
недостатке које садржи акт који се непосредно
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предаје и даје објашњење како да се отклони,
упозорава странку о ненадлежности органа
за пријем акта и упућује је надлежном
органу, врши класификацију предмета органа
града Лозница и доставља их писарници,
пружа помоћ странкама при попуњавању
одговарајућих образаца, захтева.
По потреби помаже и мења
администратора за издавање уверења ради
остваривања права на студентски / ученички
смештај и одређених права наших држављана
у иностранству, администратора за послове
информисања у услужном центру и обавља
друге послове по налогу шефа одсека и
начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме .
Звање:Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника:1
10. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
Опис послова:
Обавља
послове
пружања
информација у вези са радом услужног
центра, издаје одговарајуће обрасце
по захтеву странака, даје упуства и
потребна обавештења странкама увези са
остваривањем њихових права и испуњавању
обавеза код органа града. По потреби помаже
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и мења администратора за издавање уверења
ради остваривања права на студентски /
ученички смештај и одређених права наших
држављана у иностранству, администратора
за пријем поднесака и администратора на
пословима наплате административне таксе
и обавља друге послове по налогу шефа
одсека и начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме .
Звање:Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:
Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
11. 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 послове
око избацивања безвредног регистратурског
материјала и предмета из архивског депоа
по протеку рока чувања, издаје преписе
решења и предмета из архиве на реверс,
прати рокове чувања предмета у архиваском
депоу, обавештава Комисију за излучивање
безвредног регистратурског матиријала о
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потреби спровођења поступка излучивања
безвредног материјала, врши предају
архивске грађе органа града надлежном
архиву, ради на аутоматској обради података
о канцеларијском пословању, 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 шефа одсека и начелника
одељења.
Спроводи поступак и одлучује о
захтеву за одобравање бесплатне правне
помоћи.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Стручна спрема: Високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 2
12. ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ
Опис послова:
Обавља

све

административно-
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дактилограф-ске послове за потребе Одсека
за послове правне помоћи и писарнице
и Одсека за матичне послове и месне
канцеларије, а по потреби и друге послове из
делокруга одељења по налогу шефа одсека и
начелника одељења.
Одговара начелнику одељења и
шефу одсека за благовремено, делотворно
и квалитетно обављање свих послова из
делокруга свог рада.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне спреме
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуствау струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца:2
ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује рад одсека уз сагласност
начелника одељења, стара се о благовременом
извршавању
послова,
о
правилном
коришћењу средстава за рад, правилном
и равномерном распореду послова на
поједине извршиоце и координира њихов
рад. Израђује нацрте и предлоге аката и
материјала из делокруга одсека.
Врши стручне послове у вези са
функционисањем савета месних заједница,
прати њихов рад и информише начелника
одељења о њиховом раду.
Врши
контролу
исправности
спроведених поступака набавки и пратеће
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књиговодствене документације и исту
прослеђује Одељењу за финансије и локалну
пореску администрацију ради плаћања
насталих обавеза месних заједница.
Прати законе и друге акте из
надлежности одсека. Припрема извештаје
и друге материјале којима се информише
начелник одељења о раду одсека и предлаже
мере за унапређење рада одсека.
Врши оцењивање службеника, стара
се о радној дисциплини запослених у одсеку,
прати и врши надзор над применом законских
прописа и општих аката из надлежности
одсека и обавља друге послове по налогу
начелника одељења.
Непосредно је одговоран начелнику
одељења за законито, благовремено,
делотворно и квалитетно обављање свих
послова из делокруга свог рада.
Спроводи поступак и одлучује о
захтеву за одобравање бесплатне правне
помоћи.
Стручна спрема: Високо образовање из
области правних наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани правник са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:
Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника:1
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2. КООРДИНАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Опис послова:
Обавља послове контроле рада
месних заједница. Пружа стручну и техничку
помоћ месним заједницама, односно
председнику и савету месних заједница у
спровођењу активности из делокруга рада
месне заједнице, припрема и прегледа
документацију у поступцима набавки,
прати извршење финансијских планова
месних заједница у вези са трошењем
средстава, евидентирања одобрених измена
и преусмерених апропријација.
Стара се о одлагању целокупне
документације у вези финансијско –
материјалног пословања из свог делокруга
рада у одговарајуће књиге.
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одсека на захтев
шефа одсека и начелника одељења. Саставља
различите врсте извештаја прописаним
законом или другим прописима донетим на
основу закона, као и на захтев шефа одсека и
начелника одељења.
Благовремено информише шефа
одсека и начелника одељења о уоченим
појавама и стању у оквиру делокруга свог
рада која могу утицати на благовремено
поступање и умањити ефикасност рада
одсека.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из делокруга свога рада и за свој
рад одговара шефу одсека и начелнику
одељења.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема: Високо образовање из
научне области правних или било којих
других друштвено хуманистичких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на студијама у трајању до три
године.
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Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:
Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 1
3. КОНТИСТА ЗА ПОСЛОВЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Опис послова:
Обавља послове пријема и контроле
књиговодствених
исправа,
припрема
документацију за књижење и контирање
налога, прикупља нацрте и предлоге
финансијских планова и програма рада
месних заједница, израђује консолидовани
предлог финансијског плана, извештава о
његовом извршењу у писаном и табеларном
облику (слагање са буџетом, израда табела по
изворима прихода, консолидовани извештај
и извештај о раду), на месечном, кварталном
и годишњем нивоу у прописаним роковима,
врши израду завршних рачуна за месне
заједнице.
Стара се о одлагању целокупне
документације у вези финансијско –
материјалног пословања из свог делокруга
рада у одговарајуће књиге.
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одсека на захтев
шефа одсека и начелника одељења. Саставља
различите врсте извештаја прописаним
законом или другим прописима донетим на
основу закона, као и на захтев шефа одсека и
начелника одељења.
Благовремено информише шефа
одсека и начелника одељења о уоченим
појавама и стању у оквиру делокруга свог
рада која могу утицати на благовремено
поступање и умањити ефикасност рада
одсека.
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Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из делокруга свога рада и за свој
рад одговара шефу одсека и начелнику
одељења.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:
Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника:1
4. КЊИГОВОЂА ЗА ПОСЛОВЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Опис послова:
Врши књижење пословних промена
у главној и помоћним књигама, књижи
контирану документацију, води аналитичке
и синтетичке евиденције и врши њихово
усаглашавање (добављачи, купци, аванси,
обавезе, жиро рачун), израда закључних
листова, попис основних средстава месних
заједница, ради периодичне пресеке стања из
књиговодства и о томе обавештава добављаче
(ИОС) и закупце пословног простора, ради
свођење стања на крају године и припремне
радње за израду завршних рачуна и учествује
у изради завршних рачуна за месне заједнице
заједно са контистом за послове месних
заједница, припрема налоге за плаћање и
прати рокове доспећа плаћања по рачунима
регистрованим у Централном регистру
фактура.
Мења контисту за послове месних
заједница у случају његовог одсуства.
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Стара се о одлагању целокупне
документације у вези финансијско –
материјалног пословања из свог делокруга
рада у одговарајуће књиге.
Обавља административно техничке
послове у вези добијања овлашћења од
стране Управе за трезор за располагање
новчаним средствима месних заједница, у
смислу достављања потпуне документације
Управи за трезор.
Припрема
одговоре,
анализе,
информације из делокруга одсека на захтев
шефа одсека и начелника одељења. Саставља
различите врсте извештаја прописаним
законом или другим прописима донетим на
основу закона, као и на захтев шефа одсека и
начелника одељења.
Благовремено информише шефа
одсека и начелника одељења о уоченим
појавама и стању у оквиру делокруга свог
рада која могу утицати на благовремено
поступање и умањити ефикасност рада
одсека.
Одговоран је за
благовремено,
ефикасно, економично и законито обављање
послова из делокруга свога рада и за свој
рад одговара шефу одсека и начелнику
одељења.
Врши и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:
Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеник: 3
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
У Одељењу за друштвене делатности
систематизује се укупо 16 радних места за
19 извршилаца.
1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Опис послова:
Организује, усмерава, делегира,
кординира рад Одељења и руководи
извршењем послова и задатака, стара се
о примени закона и других прописа из
делокруга одељења, израђује планове,
програме рада и извештаје о раду одељења,
врши распоред послова на непосредне
извршиоце и обезбеђује пуну запосленост
и одређује рокове за извршење, дефинише
знања и вештине који се очекују од сваког
радног места; подстиче личну иницијативу
код запослених и предлаже унапређење
рада, обједињава и припрема предлоге
финансијских планова у поступку доношења
одлуке о буџету за одређену буџетску годину
и прати извршење истих, координира рад на
припреми задатка за израду нацрта, односно
предлога општих аката, пружа стручну помоћ
и учествује у изради нацрта стратешких
докумената и спровођењу других мера
којима се обликује политика органа, разматра
примедбе и мишљења на нацрте општих
аката из надлежности одељења и иницира
измену истих, прати законе и друге акте из
надлежности одељења, припрема извештаје
и друге материјале којима се информишу
надлежни органи о раду органа и стању
и проблемима у друштвеној делатности,
учествује у припреми плана јавних набавки,
учествује у својству известиоца на седницама
органа града, доноси и потписује решења
и друга акта за која је овлашћен законом
или на закону заснованом пропису, пружа
стручну помоћ службеницима у вези вођења
управног поступка у циљу усаглашавања
ставова и постизања јединствене управне
праксе, обавља најсложеније стручне послове
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који захтевају висок степен стручности и
самосталности и искуства у раду, координира
рад са другим организационим јединицама,
израђује извештаје о раду.
За свој рад одговара начелнику
Градске управе.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару
Број службеника: 1
ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И
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.
Решава у првостепеном управном
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поступку (води поступак и доноси решење)
најсложеније управне предмете из делокруга
рада одсека, потписује појединачне управне
акте и друге појединачне акте из области
социјалне, борачко-инвалидске и здравствене
заштите, у области породиљског боловања,
дечијег и родитељског додатка и подстицаја
рађања, води управни поступак по жалбама
на донета решења Центра за социјални рад,
потписује појединачне управне акте и друге
појединачне акте прописане законом, обавља
најсложеније стручне послове који захтевају
висок степен стручности и самосталности и
искуства у раду.
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, предлаже
израду стратешких докумената као и мере за
унапређење стања у области из надлежности
одсека ,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 правима и услугама социјалне заштите
града Лознице и учествује у раду владиних
и невладиних радних тела а везано за
проблематику социјалне заштите ( расподела
средстава, делокруг рада, тумачење прописа
итд. ).
Прати конкурсе министарстава,
домаћих и страних донатора и учествује
на припреми пројектне документације по
конкурсима. Обавља послове саветника за
заштиту права пацијената.
Припрема саопштења за јавност из
делокруга рада одсека и извештаје, упитника
министарствима СКГО, заштитнику грађана
и другим субјектима.
У сарадњи са запосленима, а по налогу
начелника одељења, непосредно учествује у
изради извештаја о раду одељења, програма
коришћења годишњих одмора, извршавање
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донетих одлука од стране Скупштине града,
Градског већа и других органа.
Стара се о радној дисциплини
запослених. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање : Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару
Број службеника: 1

ГРУПА ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК И
ПОРОДИЉСКА ПРАВА
1. 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
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и примењује важеће законске прописе из
области 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). Обавља послове
праћења рада установа у области дечије
заштите чији је оснивач Град.Учествује у
изради Правилника о одређивању цена услуга
у предшколској установи. Доставља месечне
извештаје надлежним министарствима о
стању у предшколским установама ради
финансирања предшколског програма,
доношење решења о накнади трошкова
боравка у предшколској установи за децу
без родитељског старања и са сметњама у
развоју. Обавља послове на организовању
Дечије недеље и изради програма активности
за време Дечије недеље на територији
Града.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
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Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару
Број службеника: 1
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 (води управни поступак).
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 за
рад,запошљавање, борачка и социјална
питања. Издаје потврде о оствареном праву
на захтев Суда, странке итд.
Припрема тражене извештаје за
потребе Скупштине града Лознице, Градског
већа и министарства.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних или економских
наука
стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основнимструковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године.
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Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 2
4. 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.
Стручна спрема: ССС (гимназија, економска
школа), IV степен стучне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
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5. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
УТВРЂИВАЊА
ПРАВА
НА
ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ
Опис послова: Води првостепени
управни поступак и израђује првостепене
управне акте о признавању права на новчану
накнаду за подстицајне мере града Лознице,
и то: право на новчану помоћ брачним
паровима приликом склапања брака; право на
једнократну новчану помоћ мајци за рођено
дете; право на новчану помоћ незапосленим
родитељима до навршене прве године живота
детета и право на новчану помоћ породици
са троје деце; прикупље доказа релевантних
за израду и вођење поступка, ради на
бази података и ажурирању базе података
подстицајних метра, води одговарајуће
евиденције о оствареним правима, даје
обавештења и информације странкама на
основу евиденције о примљеним, обрађеним
и експедованим предметима.
Врши пријем захтева за подстицајне
мере. Врши архивирање окончаних предмета
и дистрибуцију решења подносиоцима
захтева.
Доставља
правноснажна
решења Одељењу за финансије и ЛПА
ради пребацивања одобрених средстава
подносиоцима захтева. Доставља податке за
годишњи извештај о раду Одсека.
Издаје правне акте о чињеницама
о којима се води службена евиденција.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека. Обавља послове у
пројектима Града, а који за тематику имају
подстицајне мере за повећање наталитета.
За свој рад одговара шефу одсека и
начелнику одељења.
Стручна спрема:
Високо образовање из научне области
правних, економских и филозофских или
филолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
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академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмање jедна година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1
5. АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ
УТВРЂИВАЊА ПОРОДИЉСКИХ
ПРАВА,
РОДИТЕЉСКОГ
ДОДАТКА И УТВРЂИВАЊА
ОБРАЧУНА
И
ИСПЛАТЕ
ПОРОДИЉСКИХ ПРАВА
Опис послова: Води првостепени
управни поступак и израђује првостепене
управне акте о праву на накнаду зараде за
време породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета и одсуства ради
посебне неге детета, прикупља чињенице
и доказе релевантне за израду и вођење
поступка, спроводи управни поступак у
складу са законом, Правилником и упутством
министарства, као и компјутерски пријем
података од министарства, води одговарајуће
евиденције о оствареним правима, даје
обавештења и информације странкама на
основу евиденције о примљеним, обрађеним
и експедованим предметима. Ради на обради
захтева по одлукама за подстицај рађања на
територији града Лознице. Води и ажурира
базу података за подстицајне мере.
Врши пријем захтева за родитељски
додатак и доношење решења о признавању
права. Доставља полугодишње и годишње
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извештаје Министарству, као и попуњава
упитнике о броју породиља за одређени
период у претходној и текућој години по
захтеву Министарства.
Ради на бази и ажурирање базе
података подстицајних мера Града.
Издаје правне акте о чињеницама о
којима се води службена евиденција.
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
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.
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.
За свој рад одговара шефу одсека и
руководиоцу одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних или економских
наука
стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године.
Звање: Сарадник
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Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 2
ГРУПА ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ
1. ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА
УТВРЂИВАЊА
ПРАВА
НА
Б О РАЧ К О - И Н В А Л И Д С К У
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
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.
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Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека.
Води одговарајуће евиденције о
оствареним правима из области борачко
инвалидске заштите; обавља послове везане
за обраду, праћење и евидентирање примања
из области борачко инвалидске заштите;
припрема податке и информације од значаја
за управни поступак; обавља послове у вези
са вођењем евиденције предмета из области
управног поступка; спровођење решења
о правима војних (личних и породичних)
инвалида,
цивилних
инвалида рата,
корисника месечног новчаног примања,
борачког додатка и материјалног обезбеђења,
прати примања и расходе;
За свој рад одговара шефу одсека и
руководиоцу одељења
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних или економских
наука
стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно
са стеченим образовањем на студијама у
трајању до три године
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 2
ГРУПА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
1. ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА
СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
И
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Опис послова:
Координира радом групе за социјалну и
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здравствену заштиту.Прати и проучава
прописе из области социјалне заштите и
социјалне политике и сходно надлежностима
предвиђеним тим прописима учествује у
изради локалних стратешких докумената
из области социјалне 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 по захтевима на утврђивању статуса
енергетски угроженог купца електричне
енергије
или
природног
гаса.Прати
конкурсе министарстава, домаћих и
страних донатора и учествује на припреми
пројектне документације по конкурсима.
Учествује у расподели средстава из буџета
невладиним организацијама из области
социјалне заштите. Припрема извештаје и
упитнике министарствима СКГО, заштитнику
грађана и другим субјектима. Координатор
Интерресорне комисије. Прати рад установа
у области социјалне заштите чији је оснивач
Град. Ради са угроженим циљним групама
и националним мањинама на побољшању
њиховог положаја.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
социјални радник,дипломирани специјални
педагог, андрагог, социјолог и дипломирани
правник са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
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Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА
СОЦИЈАЛНЕ И ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Опис послова:
Прати и проучава прописе из
социјалне и здравствене заштите и
сходно надлежностима предвиђеним тим
прописима обавља послове у области
здравствене и социјалне заштите. Врши
пријем захтева и доношење решења о
материјалном обезбеђењу корисника. Води
управни поступак и припрема решења на
предлог Комисије о категоризацији деце и
разврставању деце ометене у психофизичком
развоју. Припрема базу података деце
ометене у развоју.
Учествује у планирању социјалне и
здравствене заштите и планирању буџета у
области здравствене заштите. Учествује у
изради програма везаних за трансформацију
установа социјалне заштите, Стратегијама
Владе Републике Србије и надлежног
министарства (о смањењу сиромаштва,
о старим, деци, родној равноправности,
особама са инвалидитетом итд.).
Обавља стручне послове за Савет за
борбу против болести зависности.
Припрема и доставља тражене
извештаје за Скупштину града, Градско веће,
надлежна Министарства и Републички завод
за статистику.
У обављању послова сарађује са
установама из социјалне и здравствене
заштите.

Број 3

Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека .
Стручна спрема: високо образовање
из научне области природних, техн.
технолошких
или
друштвено
-хуманистичких
наука
стечено
на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
1. ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА
ЈАВНИХ СЛУЖБИ

РАДА

Опис послова:
Обавља послове праћења, обраде и
анализирања података и стања у области
јавних служби. Припрема аналитичкоинформативне материјале, нацрте и предлоге
аката из надлежности органа града и прати
рад установа и организација чији је оснивач
град Лозница.
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
Страна 115

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

око припреме огласа за упис у први разред
основне школе. Подноси прекршајне 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
и обавља административне послове Комисије
за доделу градских награда за најбоље
ученике и студенте. Издаје уверења о просеку
примања по члану домаћинства за ученичке
стипендије и студентске кредите. Израђује
информативно-аналитичке
материјале
и извештаје за потребе органа града из
области образовања, остварује сарадњу са
установама и институцијама у вези послова
из свог делокруга.Учествује у раду Актива
директора основних и средњих школа. Прати
и врши надзор над спровођењем законских
прописа и општих аката из ове области.
Врши надзор над радом јавних
установа и у складу са законским прописима
предузима неопходне мере.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема: високо образовање из
области природних, техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
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2. САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА
САРАДЊЕ СА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, КАО И ПРАЋЕЊА
ОДРЖАВАЊА
СПОРТСКИХ
ОБЈЕКАТА
Опис послова:
Прати и усмерава рад спортских
клубова и организација, прикупља и
евидентира податке везане за област спорта,
прати, и спроводи прописе из области
физичке културе, планира развој делатности у
области физичке културе, прати остваривање
делатности физичке културе, припрема
нацрт финансијског плана у поступку
доношења одлуке о буџету за одређену
буџетску годину и прати његово извршење,
прати реализацију усвојених програма и
финансијских планова буџетских корисника
и корисника који средства из буџета
реализују у оквиру програма и пројеката од
јавног интереса у области спорта; израђује
информативне и друге материјале о стању
развоја спорта, школског спорта и опште
физичке културе, стању спортских објеката
и спортских клубова и удружења, учествује
у поступку за додељивање средства за
финансирање, односно суфинансирање
спортских програма који се финансирају из
буџета, уређује и води евиденцију у области
спорта од значаја за град и наменско трошење
средстава у овој области, контролише и
оверава тачност књиговодствених исправа на
основу којих се подносе захтеви за плаћање
одељењу надлежном за финансије, врши
контролу плана буџета у смислу одобравања
и корекције преузетих обавеза, обавља
послове у вези задужбина и фондација чији
је оснивач локална самоуправа.Учествује
у организовању спортских манифестација
на територији града. Учествује у раду
комисије за проглашење најбољег спортског
колектива, спортисте, спортског радника и
тренера. Води стручне послове за Савет за
спорт и омладину.
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Обавља аналитичко планске послове
у области културе и јавног информисања,
прати,анализира и спроводи прописе из
културе и јавног информисања, прати стање
и реализацију програма рада и развоја
јавних установа у области културе и јавног
информисања и квалитета и квантитета
услуга које оне пружају; припрема предлог
финансијског плана у поступку доношења
одлуке о буџету за буџетску годину и
прати његово извршење, прати релизацију
усвојених финансијских планова буџетских
корисника и корисника који средства из
буџета реализују у оквиру програма и
пројеката од јавног интереса у наведеним
областима културе, јавног информисања
и културно аматерског стваралаштва, као
и наменско трошење средстава у овим
областима, контролише и оверава тачност
књиговодствених исправа на основу којих
се подносе захтеви за плаћање одељењу
надлежном за финансије, учествује у поступку
за додељивање средстава за финансирање,
односно суфинасирање пројеката и програма
у наведеним областима, врши мониторинг
реализације пројеката и програма из
делокруга рада који се финансирају или
суфинансирају из буџета града у области
културе и јавног информисања, сарађује са
појединцима и институцијама из аматерског
културно уметничког стваралаштва, ради
послове у вези задужбина и фондација чији
је оснивач локална самоуправа.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
области друштвено-хуманистичких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
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Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
3. ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ
Опис послова:
Евидентирање, прикупљање података,
утврђивање статуса и положаја избеглих и
прогнаних лица; збрињавање и организовање
смештаја
избеглица;
предузимање
активности у циљу обезбеђивања повратка у
ранија пребивалишта избеглих и прогнаних
лица; израда предлога програма социјалне
заштите социјално угрожених лица; израда
социјалне карте у сарадњи са Центром за
социјални рад; сарадња са Комесаријатом
за избеглице Републике Србије; сарадња са
Црвеним крстом и другим хуманитарним
организацијама. Учествује у припреми
конкурсне документације за збрињавање
интерно расељених и погнаних лица.
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. Обавља и друге
послове у складу са Законом и упутствима
Комесаријата за избеглице.
Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и шефа одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
области друштвенo хуманистичких наука
стечено на основним академским студијама
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у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама,
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
4. ПОСЛОВИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ УСТАНОВА
Опис послова:
Учествује у изради пословања установа
чији је оснивач Град и нацрта одлуке о
буџету Града; прати реализацију програма
пословања установа; врши непосредну
контролу исплата зарада и других
контролисаних исплата у установама;
врши анализу пословања установа и
сачињава извештаје и информације у вези са
њиховим пословањем; покреће иницијативу
за ефикасније извршавање послова и
предлаже мере за унапређење пословања и
модернизацију установа; припрема нацрте и
предлоге аката у вези са установама, као и
предлоге аката о давању сагласности на акте
установа; обавља послове стручне обраде
поднетих захтева и правдања уплаћених
средстава корисницима буџетских средстава
за област образовања, спорта, културе, јавног
информисања, вере као и установа чији
је оснивач Град; води службене регистре
и све неопходне евиденције; непосредно
комуницира и сарађује са министарствима
и другим државним органима по питањима
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која се односе на установе чији је оснивач
Град.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника начелника одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
одсека и начелнику одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1
5. ПОСЛОВИ НАДЗОРА И
КОНТРОЛЕ СПОРТСКИХ
КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА
Опис послова:
Врши контролу утрошених средстава по
пројектима који су удружењима одобрени
од стране града Лознице. Обавља послове
стручне обраде подентих захтева и правдања
средстава одобрених спортских клубовима,
удружењима из области културе, медија,
верских заједница као и удружењима
грађана из области социјалне заштите. Води
службене регистре све неопходне евиденције
везано за трошење буџетских средстава од
стеране спротских клубова, удружења из
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области културе, медија, верских заједница
као и удружења грађана из области социјалне
заштите и израђује извештаје о истом у
наведеним областима. Прати и примењује
законске прописе из наведених области.
Непосредно комуницира са представницима
спортских клубова и удружења, сарађује
са министарствима и другим државим
органима по питањима која се односе на
спортске клубове и удружења.
Обавља и друге послове по налогу
начелника и помоћника начелника одељења.
За свој рад непосредно је одговоран шефу
одсека и начелнику одељења.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе.
Радно искуство: Најмање једна година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
КАНЦЕЛАРИЈA ЗА МЛАДЕ
1. КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЗА МЛАДЕ
Опис послова:
Идентификује проблеме и потребе
младих у локалној заједници. Води базу
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података организација младих (невладине
организације младих, неформалне групе,
подмлатци политичких партија).Координира
процес успостављања 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 (градским 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 и
сарађује са надлежним министарствима
и друтим владиним структурама која се
баве питањем младих.Администрира буџет
за младе, учествује у креирању одлука о
стипендирању ученика и студената.
Ажурира информације на градском
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 градским јавним
инситутуцијама
организује
изложбе,
филмске пројекције и књижевне вечери као
и спортска такмичења и 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
организацијама и инситутцијама, као и
представницима организација младих из
дијаспоре.
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Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару и пожељна лиценца омладинског
радника.
Број службеника: 1
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА
ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
У Одељењу за рад органа града,
информационе и заједничке послове
систематизује се укупно 40 радна место са
59 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 града,
информационе и заједничке послове. 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
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послова предвиђених законом, Статутом
града и актима
органа града. Прати
законске и подзаконске акте и редовно врши
усаглашавање нормативних аката у области
локалне самоуправе и другим областима које
нису у делокругу других одељења, прати и
иницира поштовање рокова за поступање из
надлежности Одељења у складу са актима
града. Сарађује са другим начелницима
одељења и ради друге послове по налогу
начелника Градске управе и секретара
Скупштине града.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова ,
мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. ПОМОЋНИК
НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА РАД ОРГАНА
ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Опис послова: Помаже начелнику Одељења
у обављању послова из описа његовор
радног места и замењује га у случају његове
одсутности и спречености.
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Стручна
спрема:
високо
образовање из научне области друштвено
хуманистичких наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање:Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1

ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
Организује и руководи радом Одсека,
стара се о правилном, ефикасном и законитом
раду као и правилној и равноправној
расподели послова и задатака и о пуној
запослености извршилаца у оквиру Одсека.
Стара се о правилној, рационалној и
економичној употреби средстава. Учествује
у припреми одлука и других прописа
Скупштине града, градоначелника, Градског
већа и радних тела Скупштине града.
Учествује у стручној и техничкој припреми
материјала за седницу Скупштине града.
Стара се о благовременом извршавању
послова у вези са сазивањем седница
Скупштине.
Присуствује
седницама
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Скупштине и седницама
радних тела.
Одговара за благовремено
отправљање
одлука, закључака, препорука и других аката
обрађених након седнице Скупштине града,
као и за сређивање записника са седнице
Скупштине. Води потребну евиденцију у
вези са седницама Скупштине града и њених
радних тела. Одговара за благовремено
објављивање аката у „Службеном листу
града Лознице“ и „Службеном гласнику
Републике Србије“. Сарађује са шефовима
у оквиру Одељења и ради друге послове по
налогу начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање
из научне области правних наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА РАД
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Опис послова:
Учествује у припреми нацрта одлука
и других аката које су у надлежности
Одељења за рад органа града, информационе
Страна 121

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

и заједничке послове. Учествује у припреми
седница Скупштине града и њених
радних тела. Стара се о комплетирању,
техничкој
обради
и
благовременом
достављању позива и материјала за седнице
Скупштине града и њених раних тела.
Припрема материјале, води евиденцију и
врши њихово благовремено достављање
надлежним службама. Комплетира и чува
документациони материјал са седница
Скупштине града и припрема акте за
објављивање у «Службеном листу града
Лознице» и „Службеном гласнику Републике
Србије“. Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и шефа Одсека.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсека.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 2
3. АДМИНИСТРАТОР ЗА
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 1
Опис послова:
Врши
административно-техничке
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послове у вези са сазивањем и одржавањем
седница Скупштине града и радних
тела Скупштине, присуствује седницама
Скупштине града,
обавља послове
организовања присуства средстава јавног
информисања седницама Скупштине и њених
радних тела. Ради на пословима умножавања
и слагања писаног материјала за потребе
Скупштине града. Врши послове пријема и
отпремања поште за Одсек, врши отпремање
„Службеног листа града Лознице“ и о томе
води евиденцију. По потреби замењује
секретарицу функционера. Води потребну
евиденцију у вези са седницама Скупштине
града и њених радних тела. Води рачуна
о благовременој набавци канцеларијског
материјала неопходног за рад. Ради и друге
послове по налогу начелника Одељења и
шефа Одсека за скупштинске послове.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсека.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 2
Опис послова:
Врши
административно-техничке
послове у вези са сазивањем и одржавањем
седница Скупштине града и радних
тела Скупштине, присуствује седницама
Скупштине града,
обавља послове
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организовања присуства средстава јавног
информисања седницама Скупштине и њених
радних тела. Ради на пословима умножавања
и слагања писаног материјала за потребе
Скупштине града. Врши послове пријема и
отпремања поште за Одсек, врши отпремање
„Службеног листа града Лознице“ и о томе
води евиденцију. По потреби замењује
секретарицу функционера. Води потребну
евиденцију у вези са седницама Скупштине
града и њених радних тела. Води рачуна
о благовременој набавци канцеларијског
материјала неопходног за рад. Ради и друге
послове по налогу начелника Одељења и
шефа Одсека за скупштинске послове.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсека.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен стручне
спреме.
Звање: Млађи референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање шест месеци
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
5. АДМИНИСТРАТОР ЗА РАД
ОРГАНА ГРАДА
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 евиденцију о
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коришћењу средстава за пријем гостију и
друге послове по налогу градоначелника.
Стручна спрема: ССС (економског
или правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
6. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
Опис послова:
Врши административно-техничке послове
за начелника и заменика начелника Градске
управе, врши пријем и слање њихове поште
и осталих докумената и води евиденцију о
пријему исте . Правовремено прослеђује
потребне информације и документацију на
даљу надлежност и поступање извршиоцима
а по налогу начелника, прима странке и
упућује их начелнику и заменику начелника.
Обезбеђује телефонске везе за потребе
начелника и заменика начелника, попуњава
пуне налоге за службена путовања по налогу
начелника Градске управе.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
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Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ
ВЕЋА
1. СЕКРЕТАР ГРАДСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
Припрема материјале за седнице
Градског већа. Израђује нацрте одлука,
решења и осталих аката које су надлежности
Градског већа. Даје потребна објашњења
и изјашњења током дискусије по тачкама
дневног реда, пружа стручну помоћ при
формулисању предлога о којима се гласа,
стара се о законитости аката које доноси
Градско веће. Обрађује материјале о
којима је одлучивало Градско веће и стара
се о њиховом спровођењу, стара се о
обезбеђивању записника са седница Градског
већа; припрема материјале потребне за рад
и пружа стручну помоћ радним телима које
образује Градско веће и стара се обезбеђивању
записника са њихових седница. Припрема
потребне материјале и обезбеђује услове
за рад чланова Градског већа. Сачињава
одговарајуће извештаје и обезбеђује чување
изворних аката о раду Градског већа.
Врши и друге послове по налогу
председавајућег Градског већа и начелника
одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
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Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
Помаже секретару Градског већа у
припреми материјала за седнице Градског
већа. Израђује нацрте одлука, решења и
осталих аката које су надлежности Градског
већа. Даје потребна објашњења и изјашњења
током дискусије по тачкама дневног реда,
пружа стручну помоћ при формулисању
предлога о којима се гласа, стара се о
законитости аката које доноси Градско веће.
Обрађује материјале о којима је одлучивало
Градско веће и стара се о њиховом спровођењу,
стара се о обезбеђивању записника са
седница Градског већа; припрема материјале
потребне за рад и пружа стручну помоћ
радним телима које образује Градско веће и
стара се обезбеђивању записника са њихових
седница. Припрема потребне материјале и
обезбеђује услове за рад чланова Градског
већа. Сачињава одговарајуће извештаје и
обезбеђује чување изворних аката о раду
Градског већа.
Врши и друге послове по налогу
председавајућег Градског већа, начелника
Одељења и секретара Градског већа.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
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студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
3. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА РАД
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
Обавља стручне и друге послове за
рад Градског већа. Учествује у припреми
нацрта одлука и других аката које доноси
Градско веће и његова радна тела. Учествује
у припреми седница Градског већа, дајући
стручна мишљења о нацртима и предлозима
одлука и других аката које доноси Градско
веће. Стара се о комплетирању, техничкој
обради и благовременом достављању позива
и материјала за седнице Градско веће.
Припрема материјале, води евиденцију и
врши њихово благовремено достављање
надлежним службама. Комплетира и
чува
документациони
материјал
са
седница Градског већа и припрема акте за
објављивање у «Службеном листу града
Лознице» и „Службеном гласнику Републике
Србије“. Врши обраду записника са седница
Градског већа. Обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења и секретара
Градског већа.
За свој рад непосредно је одговоран
секретару Градског већа.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
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од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
4. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
Врши административно техничке послове
за Градско веће, 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 сараднику који обавља стручне
послове за рад 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 њихових функција. Врши
и друге послове по налогу шефа одсека и
секретара Градског већа.
Стручна спрема: ССС, IVстепен стручне
спреме.
Страна 125
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Звање: Референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
5. ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ
Опис послова:
Обавља све дактилографске послове у оквиру
Одељења, ради на пословима умножавања
и слагања писаног материјала за потребе
Одсека, 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.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне спреме
Звање: Референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмањетри године
радногискуствауструци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца :1
6. ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
Обавља све дактилографске послове у оквиру
Одељења, ради на пословима умножавања
и слагања писаног материјала за потребе
Одсека, као и друге техничке послове у
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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.
Звање: Намештеник –четврта врста
радних места
Стручна спрема:Завршена основна школа
Радно искуство: Са искуством или без
искуства
Посебни услови:Завршен дактилографски
курс
Број намештеника: 1
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Опис послова:
Руководи радом запослених у одсеку,
чији се послови односе на активности које
по својој функцији обавља градоначелник.
Стара се о пријему и упућивању
странака,
врши
координацију
рада
запослених у групи, учествује у припреми
јавних и медијских наступа градоначелника
града и његових сарадникa, даје званичне
информације о раду градоначелника града
у сарадњи са Кабинетом градоначелника.
Врши организовање протокола поводом
пријема представника домаћих и страних
институција,
организовање
протокола
поводом додељивања јавних признања града,
манифестација од значаја за град и других
протоколних послова за потребе органа
града. Врши послове пријема странака које
се непосредно обраћују градоначелнику
и решава по њиховим представкама,
притужбама, захтевима и молбама. Врши и
друге послове по налогу градоначелника,
начелника Градске управе и начелника
одељења.
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Стручна спрема: високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука или техничко-технолошких наука
стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ
КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Опис послова:
Даје стручна мишљења градоначелнику,
начелнику Градске управе, начелнику
одељења и шефу одсека о појединим
питањима, стара се о законитости и
спровођењу аката градоначелника града,
учествује у изради нацрта одлука, решења и
закључака које у оквиру својих овлашћења
доноси градоначелник, остварује непосредну
сарадњу са организационим јединицама
Градске управе. Припрема активности у вези
са организовањем благовременог и потпуног
информисања грађана о раду органа града,
служби, установа и јавних предузећа чији је
оснивач град, организовањем конференција за
новинаре за потребе градоначелника и других
градских функционера и одговорних лица,
организовање информисања у ванредним
ситуацијама (поплаве, клизишта, снег,
земљотреси и сл.), организовање медијских
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кампања и акција градоначелника и других
органа града, израду аналитичких материјала
о јавном информисању, уређивање и издавање
публикација од значаја за град и обезбеђивање
услова за рад акредитованих новинара у
Скупштине града. Врши друге послове по
налогу градоначелника, начелника Градске
управе, начелника одељења и шефа одсека.
Звање: Млађи саветник
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање годину дана
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 3
3. ПОСЛОВИ МАРКЕТИНГА
Опис послова:
Координира
развојем
маркетинга
и
информационих
технологија.
Стара
се о маркетиншким, информативнопропагандним активностима. Координира и
реализује целокупни пропагандни материјал
(брошуре, билборде, лифлете, флајере,
презентације, електронско оглашавање).
Стара се о припреми промоционих и
маркетиншких материјала за сајмове и
друге манифестације. Креира дигиталне
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маркетиншке стратегије. Учествује у
припреми и стратегији онлајн презентације и
вебсајта града. Подршка је служби за односе
са јавношћу. Припрема графичку књигу
стандарада. Припрема визуелни изглед:
омотница, печата, подсетница, пословне
мапе, диплома, позивница, улазница, огласа,
плаката, брошура, застава, натписа на возилу,
проспеката, летака, врећица, налепница,
роковника, календара. и слично) које
користе органи града, предузећа, установе и
организације чији је оснивач град.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Одсека за послове градоначелника.
Стручна спрема: Високо образовање
из научне области техничко технолошких
наука
(електротехничког,
рачунарског,
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.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање 3 годинe радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1
4.

ПРЕВОДИЛАЦ

Oпис послова: Врши превођење
докумената и обавља послове симултаног
превођења.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу одсека, начелнику одељења, начелнику
Градске управе.
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Стручна спрема: високо образовање из
научне области филолошких наука, стечено
на основним академским студијамау обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани филолог
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити:/ Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање годину дана
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
Број службеника: 1
5.

ПОСЛОВИ ИНФОРМИСАЊА

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, Скупштине
града и Градске управе, учествује у припреми
материјала за конференције за штампу,
ажурира информације на градском сајту,
обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и шефа одсека.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу одсека.
Стручна спрема: ССС (гимназија),
IVстепен стручне спреме.
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
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Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
ОДСЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ (IT) и ГИС
1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ(IT) и ГИС
Опис послова:
Организује, координира и надзире
рад групе за информационе технологије,
учествује у планирању развоја, обавља
најсложеније стручне послове у области
планирања развоја, одржавања и сигурности
рачунарско-комуникационе инфраструктуре
органа локалне самоуправе.Учествује у
организовању, координирању и надзору
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.Коордионира
развојем
маркетинга и информационих технологија.
Стара се о маркетиншким, информативнопропагандним активностима. Координира и
реализује целокупни пропагандни материјал
(брошуре, билборди, лифлети, флајери, power
point презентација, електронско оглашавања,
онлајн брошуре). Стара се о припреми
промоционих и маркетиншких материјала
за сајмове и друге манифестације.
За свој рад и рад групе неспоредно је
одговоран начелнику Одељења.
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Стручна спреме: Високо образовање из
научне области
техничко технолошких
наука, (електротехничког, рачунарског,
саобраћајног, машинског и информатичког
смера), 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 .
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет године
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. АДМИНИСТРАТОР IT
СИСТЕМА
Опис послова:
Организује
целокупан
процес
пројектовања, планирања, конфигурисања,
имплементације и одржавања 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. Пројектује рачунарске
мреже 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.
Задужен
је
за
конфигурацију и тестирање рачунарских
компоненти. Пружа подршку корисницима
приликом рада на мрежи. Одржава и
инсталира сервер за базе података. Води
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бригу о сигурности система. о електронском
пословању и развоју 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 одсека за информационе
технологије.
Координира
развојем
маркетинга и информационих технологија.
Стара се о маркетиншким , информативнопропагандним активностима. Координира
и реализује целокупни пропагандни
материјал (брошуре, билборди, лифлети,
флајери, power point пресзентације,
електронско оглашавање,online брошуре),
стара се о припреми промоционих и
маркетиншких материјала за сајмове и друге
манифестације.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу одсека за информационе технологије.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области техничко-технолошких
наука, електротехничког, рачунарског или
информатичког смера, стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 2
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3. ПОСЛОВИ ЗА WEB
ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ
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.
Усавршава и пратиHTML, 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. Задужен је за електронско
пословање и развој електронске управе. Прати
коорпоративни индентитет сајтова, почев од
базног сајта града па до свих сајтова јавних
предузећа чији је оснивач град Лозница.
Надзире и одржава програмску подршку са
надлежним особама за сервер 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 одсека за
информационе технологије.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу одсека за информационе технологије.
Стручна спрема:високо образовање
из научне областитехничко – технолошких
наука, електротехничког, рачунарског или
информатичког смера, стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова , мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
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Звање: Саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство:Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару.
Бројслужбеника: 1
4. ПОСЛОВИ ГЕОГРАФСКО
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
(ГИС)
Опис послова:
Прикупља и прилагођава релевантне
информације и податке од значаја за развој
Географског
Информационог
Система
(ГИС)-а; стара се о прикупљању просторних
података на терену; врши фотограметријску
обраду дигиталних слика и генерише 3Д
просторне податке који се користе у ГИС
апликацији; сарађује са јавним предузећима
и установама у вези развоја ГИС-а; врши
унос података у базе и њихово едитовање;
обавља послове конверзије и прилагођавања
података за унос у ГИС; обезбеђује заштиту
и интегритет података из области ГИС-а и
стара се о уредности документације; врши
анализу и дефинисање додатних захтева у
односу на уведена решења система; прати рад
и стање ГИС-а и по потреби захтева одређене
интервенције; даје стручна упутства , врши
анализу и упут и коментарисање добијених
резултата; предлаже мере за побољшање и
унапређење ГИС-а. Обавља и друге послове
по налогу начелника Градске управе и
начелника одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области техничко – технолошких
наука, стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
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струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање 1 година радног
искуства у струци или најмање пет година
проведених у радном односу у Градској
управи.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Бројслужбеника: 1
5. ПОСЛОВИ IТ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ
Опис послова:
Организује
целокупан
процес
пројектовања, планирања, конфигурисања,
имплементације и одржавање комплетне
мреже инфраструктуре. Стара се о мрежном
окружењу са посебним акцентом на
систематско и мрежно администрирање
и што ефикасније коришћење мреже
инфраструктуре од важности IТ ресурса.
Задужен је за дијагностиковање хардвeрских
и софтверских проблема, замену оштећених
компоненти, бекаповање података и опоравак
оштећења података, електронско пословање
и развој електронске управе, администрацију
Локал инфо сервиса и подршку корисницима –
helpdesk. Води бригу о сигурности система.
Учествује у припреми и спровођењу набавке
рачунарске опреме, обавља и друге послове
по налогу шефа одсека за информационе
технологије.
За свој рад неспоредно је одговоран
шефу одсека за информационе технологије.
Стручна спрема: високо образовање из
научне области техничко - технолошких
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наука (електротехничког, рачунарског или
информатичког смера), стечено на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
студијама у трајању до три године.
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 2
6. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА
ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
Опис послова:
Инсталира, подешава и прати параметре
рада, утврђује и отклања узорке поремећаја у
раду информационих система. Уноси захтеве
у Локал инфо сервис. Прегледа предмете и
архивира исте у Локал инфо сервису. Води
евиденцију о тонерима. Води оперативну
евиденцију и документацију о рачунарским
компонентама. Пружа техничку подршку
запосленим.
Стручна спрема: ССС (техничког смера),
IV степен стручне спреме .
Звање: Млађи референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање шест месеци
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
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ОДСЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
1. ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова: Врши сложене стручне
послове анализе описа послова и радних
места у органима града и њихово правилно
разврставање у звања. Анализира радна
места. Израђује нацрт Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места, планира и стара се о развоју
кадрова. Врши стручне послове у вези са
планирањем организационих промена у
органима. Припрема нацрт Кадровског
плана и прати његово спровођење у
органима. Развија систем оцењивања
рада службеника, систематско праћење
постигнућа службеника, унапређивање
мотивације службеника. Анализира, врши
процену и припрема предлог годишњег
Програма посебног стручног усавршавања
службеника и предлог Финансијског плана за
његово извршавање. Бави се организацијом,
реализацијом и анализом ефеката интерног
и екстерног стручног усавршавања, као и
осталим пословима од значаја за каријерни
развој службеника.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено хуманистичких
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова ,
мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Самостални саветник
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Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет
година
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
2. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
РАДА, РАДНИХ ОДНОСА И
УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
Опис послова:
Обавља послове анализе описа послова и
радних места у Градској управи и њихово
правилно разврставање у звања; припрема
нацрт правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у Градској
управи; обавља нормативно правне послове
везане за учествовање у припреми делова
нацрта свих нормативних аката; даје правне
савете, објашњења и тумачења, прати и
проучава прописе из надлежности радних
односа; предлаже мере и активности у
циљу развоја људских ресурса; припрема
анализе , информације и извештаје у области
унапређења и развоја људских ресурса;
успоставља и развија систем оцењивања
рада службеника, континуирано прати
постигнућа службеника и унапређивање
мотивације службеника; припрема инструкције
и упутства за примену прописа из области
радних односа; израђује акта везана за
реализацију конкурса за пријем у радни
однос нових кадрова; обавља све послове
из области радних односа који се односе на
расписивање конкурса за пријем у радни
однос , доношење решења и одлука о
пријему у радни однос , премештају на друго
одговарајуће радно место, престанак радног
односа по свим основама, одговорност на
раду због повреде радних обавеза, годишњем
одмору , прековременом раду,плаћеном и
неплаћеном одсуству, солидарној помоћи
и јубиларним наградама; учествује у
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реализацији стручне праксе и јавних радова,
ради на закључивању свих уговора о радном
ангажовању лица за потребе рада у Градској
управи .
Обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе и начелника
Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области друштвено-хуманистичких
наука стечено
на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова , мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно дипломирани
правник
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету.
Звање: Млађи саветник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање једна године
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
3. КООРДИНАТОР ЗА РАДНЕ
ОДНОСЕ
Опис послова:
Са начелником Градске управе и начелником
одељења координира послове који се
односе на израду правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
места у Градској управи; координира у
изради општих и појединачних аката из
области радних односа и даје мишљење
о њима; даје правне савете, објашњења и
тумачења, прати и проучава прописе из
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надлежности радних односа; припрема
инструкције и упутства за примену прописа
из области радних односа; израђује акта
везана за реализацију конкурса за пријем
у радни однос нових кадрова; обавља све
послове из области радних односа који се
односе на расписивање конкурса за пријем у
радни однос , доношење решења и одлука о
пријему у радни однос , премештају на друго
одговарајуће радно место, престанак радног
односа по свим основама, одговорност на
раду због повреде радних обавеза, годишњем
одмору , прековременом раду,плаћеном и
неплаћеном одсуству, солидарној помоћи
и јубиларним наградама ; учествује у
реализацији стручне праксе и јавних радова,
ради на закључивању свих уговора о радном
ангажовању лица за потребе рада у Градској
управи . Обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе и начелника
Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику Одељења.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на студијама у трајању до три године
Звање: Сарадник
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
4. АДМИНИСТРАТОР ЗА
ПЕРСОНАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
Опис послова:
Обавља послове и води евиденцију око
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здравственог, пензионог и инвалидског
осигурања свих запослених у Градској
управи и функционера, обавља послове
обраде,
комплетирања
и
вођења
персоналних досијеа у складу са законом,
пријава повреде на раду,
евиденције
о запосленим радницима, евиденција о
учесницима на пракси и евиденција о
радном стажу. Учествује у изради решења
из области рада и радних односа .Обавља
административно-техничке послове за
потребе расписивања конкурса и послове
статистике.
Обавља
административно
техничке послове из области рада
и
радних односа који се односе на матичну
евиденцију запослених, вођење евиденције
по јединственим методолошким принципима
и Јединственом кодексу шифара за унос
података у Јединствену базу Централног
регистра обавезног социјалног осигурања
. Врши пријављивање и одјављивање
запослених Фонду пензијског и инвалидског
осигурања и Фонду здравственог осигурања
. Припрема и издаје све врсте потврда,
уверења докумената и извештаја. Учествује
заједно са осталим запосленим Одељења у
стручној и техничкој припреми материјала
за Скупштину и њена тела. Обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику Одељења.
Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија), IV степен
стручне спреме .
Звање: Виши референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
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5. ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ
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.
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ГРУПА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ СЕДИШТЕ ОРГАНА ГРАДА
1. ШЕФ ГРУПЕ

Звање: Намештеник –четврта врста
радних места

Опис послова:
Врши распоред послова и задатака у служби.
Координира рад извршилаца у 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 иредовном
одржавању
пословних
зграда
града
Лознице и одржавању хигијене упословним
просторијама органа града. 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. Обавља и друге послове и задатке
из делокруга рада Службе и Одељења по
налогу начелника Одељења.
За свој рад непосредно је одговоран
начелнику Одељења.

Стручна спрема:Завршена основна школа
Радно искуство: Са искуством или без
искуства
Посебни услови:Завршен дактилографски
курс
Број намештеника: 1

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

Стручна спрема: ССС (економског или
правног смера, гимназија или школа
техничког смера), IV степен стручне спреме
Звање: Референт
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број извршилаца :1
6. 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.
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Звање: Намештеник –трећа врста радних
места
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање три године
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број намештеника: 1
2. ПОМОЋНИК ШЕФА ГРУПЕ
Опис послова:
Опис послова: Помаже шефу службе у
обављању послова из описа његовор радног
места и замењује га у случају његове
одсутности и спречености.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука, стечено
на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно са стеченим образовањем
на студијама у трајању до три године.
Звање: Намештеник –трећа врста радних
места
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање девет месеци
радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број намештеника: 1
3. ТЕЛЕФОНИСТА
Опис послова:
Врши пријем
и предају спољних и
унутрашњих
веза
преко
аутоматске
телефонске централе. Учествује у чишћењу
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снега око зграде градске куће.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Службе.
Стручна спрема: ССС (друштвеног или
техничког смера), IV степен стручне
спреме .
Звање: Намештеник –четврта врста
радних места
Радно искуство: Најмање шест месеци
година радног искуства у струци.
Посебни услови:
Број намештеника: 1
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 Службе.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Службе.
Стручна спрема: ССС (друштвеног или
техничког смера), IV степен стручне
спреме.
Звање: Намештеник –четврта врста
радних места
Радно искуство: без радног искуства
Посебни услови:
Број намештеника: 2
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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 (у случају болести, годишњег одмора
и др.). Врши уредну евиденцију о броју копија
кроз књигу евиденције копирања (правилно
попуњава књигу евиденције копирања) и о
томе по потреби подноси извештај. Врши
уредну евиденцију замењених делова
на фотокопир апаратима и присуствује
поправкама и по потреби подноси извештаје
о урађеним интервенцијама - поправкама.
Врши и друге послове по налогу
начелника Одељења и шефа Службе.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Службе.
Стручна спрема: ССС (друштвеног или
техничког смера), IV степен стручне
спреме.
Звање: Намештеник –четврта врста
радних места
Радно искуство: без радног искуства
Посебни услови:
Број намештеника: 1
6. ВОЗАЧ
Опис послова:
Обавља превоз функционера града Лознице,
сталних и повремених радних тела и
комисија. Развози материјале и позиве
одборницима Скупштине града, члановима
Градског већа, члановима сталних и
повремених радних тела и комисија. Стара
се о исправности и чистоћи возила које
им је поверено на управљање, води рачуна
о исправности и чистоћи гаража у које су
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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. Учествује у чишћење
снега у зимском периоду око зграде. Врши и
друге послове по налогу начелника Одељења
и шефа Службе.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Службе.
Стручна спрема: КВ возач, или ССС,
положен возачки испит „Б“ кетегорије .
Звање: Намештеник
радних места

–четврта

врста

Радно искуство:Најмање једна година
радног искуства у струци
Посебни услови:
Број намештеника: 4
7. КУРИР
Опис послова:
Врши доставу поште за потребе свих
органа града, разноси материјале за заказане
седнице Скупштине града, Градског већа и
стална и повремена радна тела и комисије,
само на подручју насељеног места Лозница.
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 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 Службе писани извештај
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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.
За свој рад непосредно је одговоран
шефу Службе.
Стручна спрема: Основна школа
Звање: Намештеник –пета врста радних
места
Радно искуство: без радног искуства
Посебни услови:
Број намештеника: 2
8. ДОМАР
Опис послова:
Стара се о техничкој исправности
електричне, водоводне и канализационе
инсталације у Градској управи, уз
свакодневни обилазак истих, отклања ситне
кварове, врши замену сијалица, неонских
цеви, гумица на водоводним инсталацијама
а за кварове које не може да отклони
обавештава шефа Службе и у сарадњи са
њим предузима мере за отклањање истих.
У зимском периоду рашчишћава снег са
тротоара око зграде Градске управе. Врши и
друге послове по налогу начелника Одељења
и шефа Службе.
За свој рад непосредно одговара
шефу Службе.
Стручна спрема: ССС (техничко-занатског
смера), IV степена стручне спреме.
Звање: Намештеник
радних места

–четврта

Радно искуство: без радног искуства
Посебни услови:
Број намештеника: 2
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9. ХИГИЈЕНИЧАР
Опис послова:
Врши послове на одржавању чистоће у
радним и другим (помоћним) просторијама
свих органа града по утврђеном распореду
и приближно истих површина. 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 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 (ако нема сијалице у
WC, цури славина или водокотлић, нема
саксије од цвећа на ходнику, нема столице,
стола или итисона у ходнику) обавесте
одмах шефа Службе да би се предузеле
мере у циљу отклањања кварова. Врши
пражњење кутија за папир, одложеног ради
рециклаже у контејнер који је за то намењен.
Врши и друге послове по налогу начелника
Одељења и шефа службе.
За свој рад непосредно одговара
шефу службе.
Стручна спрема : Основна школа
Звање: Намештеник –пета врста радних
места
Радно искуство: без радног искуства
Посебни услови:
Број намештеника: 9

VII СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И ПОСЕБНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 48.
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, УЛАГАЊАГРАДСКИ МЕНАЏЕР
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Опис послова:
Предлаже инструменте локалне развојне
политике за подстицање привлачење
инвеститора,
односно
подстицања
привлачења улагања , примењујући при том
стандарде повољног пословног окружења.
Ради на јачању аналитичке основе за
прецизније и на податцима засновано
кретање развојне политике, инструмената и
мера у области локалног економског развоја.
Успоставља транспарентне механизме сталне
комуникације и сарадње са привредом.
Предлаже мере за поједностављење локалних
процедура за реализацију улагања других
послова из области надлежности локалне
самоуправе. Ради на развоју комуналне и
локалне економске инфраструктуре. Сарађује
по налогу градоначелника са Канцеларијом за
јавна улагања, Саветом за економски развој,
Министарствима, Владом Републике Србије,
Привредном комором и другим органима
и организацијама, како домаћим, тако и
страним, као и органима и организацијама
града Лознице.Спроводи утврђену политику
локалног економског развоја у сарадњи са
помоћницима градоначелника, прикупља
податке од значаја за инвестирање у град и
предлаже подстицајне мере на утврђивању
локалног економског развоја. Саставља
изваштаје, анализе и информације. Учествује са
улагачима у изради инвестиционих програма.
Обавља и друге послове из области за коју је
постављен, по налогу градоначелника.
Стручна спрема: високо образовање
из области природних, друштвенохуманистичких или техничко технолошких
наука, стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
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Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Број извршилаца: 1
ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА
КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Опис послова:
Предлаже пројекте , даје мишљења,
покреће иницијативе и даје упутства при
решавању питања из области комуналне
привреде, урбанизма и грађевинарства.
Стручна спрема: високо образовање
из
области природних, друштвенохуманистичких или техничко технолошких
наука , стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова ,
мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно
са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци
Број извршилаца: 1
ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опис послова:
Предлаже пројекте, даје мишљења, покреће
иницијативе и даје упутства при решавању
питања из области друштвених делатности.
Стручна спрема: високо образовање
из
области
природних,
друштвенохуманистичких или техничко технолошких
наука, стечено на основним академским
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно са стеченим
образовањем на основним студијама од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
Радно искуство: Најмање три године радног
искуства у струци.
Број извршилаца: 1
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО У
ЛОЗНИЦИ
ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Опис послова:
- обавља послове у складу са
законом и Одлуком о Градском
правобранилаштву у Лозници;
- подноси извештаје и обавештења
надлежним органима;
- обрађује предмете из једне или више
области права;
- саставља тужбе, жалбе, ревизије
у
предметима, иницијативе за
подизање захтева за заштиту
законитости, предлоге за дозволу
извршења, и друге поднеске у вези са
одговарајућим поступцима;
- заступа град Лозницу његове органе
и организације који немају својство
правног лица и друга правна лица по
посебном пуномоћју чији је оснивач
град Лозница и правна лица која се у
целини финансирају из буџета града
Лознице, пред судовима и другим
државним органима,
- предузима мере ради споразумног
решавања спорног односа пре
покретања поступка у случајевима у
којима природа спора то допушта;
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даје правна мишљења;
остварује и унапређује контакте
са органима и организацијама које
заступа Правобранилаштво;
прати и проучава правна питања од
значаја за рад органа и организација
града Лознице, као и примену
законских и подзаконских правних
аката који су од значаја за заштиту
имовинско правних интереса града
Лознице и обавештава његове органе и
организације о уоченим проблемима.

Стручна спрема: високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно
знање/испити:
Положен
правосудни испит
Радно искуство: Најмање десет година
радног искуства у струци после положеног
правосудног испита
Посебни услови:достојност за вршење
правобранилачке функције.
Број службеника: 1
ЗАМЕНИК ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
Опис послова:
- обавља послове у складу са
законом и Одлуком о Градском
правобранилаштву у Лозници.
- обрађује предмете из једне или више
области права;
- саставља тужбе, жалбе, ревизије
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у
предметима, иницијативе за
подизање захтева за заштиту
законитости, предлоге за дозволу
извршења, и друге поднеске у вези са
одговарајућим поступцима;
заступа град Лозницу његове органе
и организације који немају својство
правног лица и друга правна лица по
посебном пунмоћју чији је оснивач
град Лозница и правна лица која се у
целини финансирају из буџета града
Лознице, пред судовима и другим
државним органима;
предузима мере ради споразумног
решавања спорног односа пре
покретања поступка у случајевима у
којима природа спора то допушта;
даје правна мишљења у случају када
постоје разлози стварне или правне
спречености правобраниоца;
остварује и унапређује контакте
са органима и организацијама које
заступа Правобранилаштво;
стара се о реализацији правноснажних
одлука и наплати трошкова;
припрема стручне извештаје, анализе
и обавештења;
обављаи друге послове по налогу
правобраниоца.
прати и проучава правна питања од
значаја за рад органа и организација
града Лознице, као и примену
законских и подзаконских правних
аката који су од значаја за заштиту
имовинско правних интереса града
Лознице и обавештава правобраниоца
о уоченим проблемима.

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

Број 3

студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно
знање/испити:
Положен
правосудни испит
Радно искуство: Најмање осам година
радног искуства у струци после положеног
правосудног испита
Посебни услови:достојност за вршење
правобранилачке функције.
Број службеника: 1
ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПОМОЋНИК
Опис послова:
- обрађује предмете из једне или више
области права;
- саставља тужбе, жалбе, ревизије,
иницијативе за подизање захтва за
заштиту законитости, предлоге за
дозволу извршења и друге поднеске
у вези са одговарајућим поступцима;
- заступа град Лозницу и његове
органе и организације пред судовима
и другим државним органима по
овлашћењу
правобраниоца
или
заменика правобраниоца;
- стара се о реализацији правноснажних
одлука и наплати трошкова;
- предузима мере ради споразумног
решавања спорног односа пре
покретања поступка у случајевима у
којима природа спора то допушта;
- прати и проучава судску праксу
у имовинско-правним стварима
од значаја за рад Градског
правобранилаштва;
- обавештава правобраниоца односно
заменика правобраниоца о значајним
запажањима до коијх дође у току
поступка;
- припрема стручне извештаје, анализе
и обавештења;
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обавља послове утврђене годишњим
распоредом и друге послове по
налогу правобраниоца.

Звање: Млађи саветник
Додатно
знање/испити:
Положен
правосудни испит
Радно искуство: Најмање две година радног
искуства у струци после положеног
правосудног испита
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет)
Број службеника: 2
УПИСНИЧАР И ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
-

-

-

планира рад писарнице;
обавља канцеларијске послове;
обавља послове завођења нових
парничних, ванпарничних управних
извршних и других предмета;
врши унос и обраду електронских
података везаних за парничне,
ванпарничне, управне, извршне и
друге предмете;
обавља послове пријема, контроле и
улагања парничних, ванпарничних,
управних, извршних и других
предмета у одређене роковнике;
износи и прегледа предмете из
роковника, разводи их по књигама
рокова и задужује обрађиваче;
разводи
завршене
парничне,
ванпарничне и друге предмете и
одлаже их у архиву;
обавља послове пријема, експедовања
и издвајања поште из предмета за
отпремање и ковертирање;
врши уписивање поште у књигу
евиденције
израђује извештаје и информације
о раду писарнице и статистичке
извештаје о кретању предмета
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Правобранилаштва;
врши унос материјала у рачунар;
куца по диктату;
прекуцава са штампаног текста;
прекуцава рукописе;
исправља и сређује текстове до
коначне верзије;
врши
контролу
тачности
и
исправности података;
обавља
и друге послове по
налогу заменика правобраниоца и
правобраниоца.

Стручна спрема:средња стручна спрема
друштвеног смера, IV степен стручне
спреме
Звање: Виши референт
Додатно знање/испитиПоложен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
У посебној организационој јединици
Буџетској инспекцији систаматизује се
укупно 1 радно место са 1 извршиоцем.
БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
Буџетски инспектор обавља послове
спровођења инспекције над: директним и
индиректним корисницима средстава буџета
Града, јавним предузећима, правним лицима
над којима локална власт има директну
или индиректну контролу над више од
50% капитала или више од 50% гласова у
Управном одбору, као и над другим правним
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лицима у којима локална јавна средства чине
више од 50% укупног прихода.
Функција
буџетске
инспекције
је контрола примене закона у области
материјално-финансијског
пословања
и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава,
организација, предузећа и осталих правних
лица.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у струци од чега најмање три године
на пословима финансијске контроле.
Посебни услови:Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
У посебној организационој јединици
Служби интерне ревизије систаматизује се
укупно 2 радна места са 3 извршиоца.
1. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Опис послова:
Руководи службом и обавља послове
провере примене закона и поштовања

Број 3

правила интерне контроле; врши оцену
система интерних контрола у погледу њихове
адекватности, успешности и потпуности; даје
савете кад се уводе нови системи, процедуре
или задаци; врши ревизију начина рада који
представља оцену пословања и процеса,
укључујући и нефинансијске операције, у
циљу оцене економичности, ефикасности
и успешности; успоставља сарадњу са
екстерном ревизијом; врши и остале задатке
неопходне да би се остварила сигурност у
погледу функционисања система интерне
ревизије, уз обавезу чувања тајности
службених и пословних података; доставља
годишњи извештај о раду Централној
јединици за хармонизацију; успоставља
сарадњу са другим органима и обавља и
друге послове у складу са законом, Статутом
и другим прописима.
Интерни ревизори су дужни да се
у свом раду придржавају повеље интерне
ревизије, Етичког кодекса, приручника којим
се прописују медотологија рада и упуства
и инструкције које, у складу са законом,
доноси министар финансија.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Самостални саветник
Додатно знање/испити:Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управ положен испит за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору
Радно искуство: Најмање пет
година
радног искуства у струци од чега најмање
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три године на пословима ревизије или
финансијске контроле.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника : 1
3. САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
По налозима руководиоца Службе
интерне ревизије учествује у пословима:
провере примене закона и поштовања
правила интерне контроле; вршења оцене
система интерних контрола у погледу њихове
адекватности, успешности и потпуности;
давања савете кад се уводе нови системи,
процедуре или задаци; ревизије начина рада
који представља оцену пословања и процеса,
укључујући и нефинансијске операције у
циљу оцене економичности, ефикасности
и успешности; успостављања сарадње са
екстерном ревизијом; и осталих послова
и задатака по налогу руководиоца Службе
интерне ревизије.
Дужан да се у свом раду придржава
повеље интерне ревизије, Етичког кодекса,
приручника којим се прописују медотологија
рада и упуства и инструкције које, у складу
са законом, доноси министар финансија.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области економских наука стечено
на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Звање: Млађи саветник
Радно искуство: годину радног искуства у
струци
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Посебни услови: Познавање рада на
рачунару (MSOffice пакет и интернет).
Број службеника: 2
ГРАДСКИ ОМБУДСМАН
Опис послова:
Контролише поштовање права грађана;
утврђује
повреде
учињене
актима,
радњама или нечињењем органа управе и
јавних служби; контролише законитост и
правилност рада органа управе и јавних
служби; даје предлоге за измене и допуне
прописа органима града; иницира доношење
прописа и општих аката од значаја за
остваривање права грађана и уређивање
питања која се односе на слободе и права
грађана и заштиту права грађана; у поступку
припреме прописа даје мишљења органима
града на предлоге тих прописа од значаја за
заштиту права грађана; јавно препоручује
разрешење функционера који је одговоран
за повреду права грађана.
Стручна спрема:високо образовање из
научне области правних наука стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова , мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани правник
са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Додатно знање/испити: Положен државни
стручни испит за рад у органима државне
управе
Радно искуство: Најмање пет године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број извршилаца: 1
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ГЛАВНИ УРБАНИСТА
Опис послова:
Kоординира израду просторних
и урбанистичких планова које доноси
Скупштина града у складу са законом;
координира рад између органа надлежног за
послове просторног планирања и урбанизма
и јавних предузећа, и других институција
укључених у поступке израде и доношење
планских докумената; учествује у припреми
програма уређивања замљишта у делу који се
односи на доношење планских докумената;
разматра иницијативе за доношење планских
докумената и о свом ставу обавештава орган
надлежан за послове урбанизма ради даљег
поступања; заједно са органом надлежним
за послове урбанизма одређује редослед и
динамику доношења планских докумената;
сарађује са чланом Градског већа задуженим
за област просторног планирања и
урбанизма; сарађује са носиоцем израде
плана у циљу обезбеђивања благовременог
прибављања података о постојећој планској
документацији,
подлогама,
посебним
условима за заштиту и уређење простора,
стању и капацитетима инфраструктуре
и других података неоподних за израду
планског документа; сарађује се одговорним
планером, односно урбанистом у току
целог поступка израде планског документа;
предлаже приоритете у области урбанизма и
планирања; сарађује са локалним удружењима
урбаниста и архитеката, као и са другим
заинтересованим субјектима; сарађује и
размењује искуства са главним урбанистима
других јединица локалне самоуправе;
аналзира и прати уређење подручја града
и доношење урбанистичких докумената у
складу са законом и светским стандардима;
стара се о доствљању плана Централном
регистру планских докумената у року и
на начин утврђен законом и подзаконским
актом донетим на основу закона; стара се о
уредном вођењу и благовременом ажурирању
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локалног информационог система планских
докумената и стања у простору; стара се
о благовременом објављивању планских
докумената; иницира обавезу расписивања
урбанистичко-архитектонског конкурса
за решавање локација које су од значаја
за град и учествује у избору програмског,
урбанистичког,
композиционог
или
пејзажног решења за одређену локацију или
идејно архитектонско решење за један или
више објеката, као и партерно или пејзажно
уређење делова или целине предметне
локације; по потреби, пружа стручну помоћ
Градском већу, у поступку одлучивања по
приговору на издате локацијске услове;
прати промене стања у простору; предузима
и друге активности у циљу остваривања
координације у поступцима израде и
доношења планских докумената; обавља
и друге послове у складу са прописима из
области планирања и изградње.
Стручна
спрема:
стечено
високо
образовање из области архитектонских
наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, из области
архитектонских мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање пет годинеа у области архитектуре
и одговарајућом лиценцом издатом у складу
са законом.
Звање: Самостални саветник
Радно искуство: Најмање пет година радног
искуства у областиурбанистичког планирања
и архитектуре
Посебни услови: Познавање рада на
рачунару.
Број службеника: 1
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VIII ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА
ОДРЕДБА
Члан 49.
Ступањем на снагу овог Правилника,
престаје да важи Правилник о организацији
и систематизацији радних места у Градској
управи, Градском правобранилаштву,
стручним службама и по себним
организацијама града Лознице број: 06-351/2017-II од 29.11.2017. године, Правилници
о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
места у Градској управи, Градском
правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама града Лознице
број: 06-42-1/2017-II од 28.12.2017. године,
број: 06-12-17/2018-II од 04.06.2018. године,
број:06-20-1/2018-II од 10.08.2018. године,
број: 06-42-15/2018-II од 28.12.2018. године,
број: 06-2-10/2019-II од 31.01.2019. године,
број: 06-26-4/2019-II од 06.08.2019. године и
број: 06-28-16/2019-II од 23.09.2019. године.
Члан 50.
Овај Правилник објављује се у
„Службеном листу града Лознице“ и ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања.
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-7-1/21-II
Дана: 29.04.2021.године
Лозница
ПРЕДСЕДНИK
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл. гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16), члана 63. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/2019 – пречишћен текст) уз претходну
сагласност Министарства пољопривреде
шумарства и водопривреде, бр. 320-0003615/2021-09 од 15.04.2021. године, Градско
веће града Лознице, на седници одржаној
дана 29.04.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
града Лознице за 2021. годину
1. Усваја се Програм мера подршке
за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног
развоја града Лознице за 2021.
годину.
2. Саставни део ове одлуке чини
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја града Лознице за
2021. годину.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном
листу града Лознице.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-7-3/21-II
Датум: 29.04.2021. године
Лозница
		

				

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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4
На основу члана 13. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл. гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16), члана 63. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 1/19
– пречишћен текст), уз претходну сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства
и
водопривреде бр.320-00-03615/202109 од 15.04.2021. године, Градско веће
града Лознице, на седници одржаноj дана
29.04.2021. године, донело је
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД
ЛОЗНИЦУ У 2021. ГОДИНИ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ
МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Град Лозница се налази на
западу Србије, на граници са Босном и
Херцеговином. Град обухвата 54 насељa,
од којих су Лозница и Бања Ковиљача
класификована као градска. Са површином
од 612 км2 заузима 0,7% територије
Републике Србије. Према попису из 2011.
године у граду живи 79.327 становника
односно 1,1% укупног становништва Србије.
По једном квадратном километру у просеку
живи 130 становника, тако да је густина
насељености знатно виша од просека Србије,
који износи 93 становника/км2. Територија
града Лознице припада климату малих
висина (од 200м-500м) односно представља
типични жупски климат који је последица
заклоњености територије планинама и
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њиховим огранцима од хладних северних
и источних ветрова. Природни положај
Лознице условљава благу климу, са доста
најтоплијих дана у земљи и малим колебањима
температуре. Равнице има једино између
града и реке Дрине и у долини реке Јадар.
Кроз Лозницу протиче река Штира, која
је регулисана озиданим коритом. Лозница
има добар географско- саобраћајни положај.
Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница
Београд-Шабац-Лозница-Зворник- Сарајево,
односно Бијељина-Лозница-Мали ЗворникЉубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до
Црногорског приморја. Лозница је природни,
привредни, саобраћајни и културни центар
овог дела Подриња. Имала је важну улогу
у историји, као гранични град Кнежевине
Србије, истурен према Босанском пашалуку,
када је била окружно место, а и касније, као
седиште Среза Јадранског, а потом Лозничког.
Значајни природни ресурси у граду Лозници
су шумски фонд, обрадиво пољопривредно
земљиште, налазишта метала и неметала,
две бање (Бања Ковиљача и Бања Бадања)
са потенцијалима за развој здравственог
туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања
имају статус специјалне болнице за
рехабилитацију и значајне су туристичке
дестинације за град. Носиоци привредног
развоја града су: пољопривреда, индустрија
и туризам.
Општи подаци о насељима и
катастарским општинама
Општина

Округ

Број насеља

54

228

Број градских насеља

2

5

Број осталих насеља

52

223

Број катастарских
општина

47

216

Природни услови и животна средина: У
физичко-географском погледу, територија
града припада доњем Подрињу. У рељефу
се истичу три морфолошки изразите целине
планински масиви на североистоку (Цер
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687м и Иверак 426м), подручје подрињских
планина на југозападу (Гучево 779м) и
северни део Борање (881м) и равничарски
и валовито брежуљкасти терени између
ове две целине (долина Дрине са Јадром
и Лешницом). АЛУВИЈАЛНА РАВАН
ДРИНЕ: Граду Лозници припада десна
страна алувијалне равни Дрине, од Горње
Ковиљаче до северно од насеља Лешница.
Дринска равница, са мањим сливовима,
захвата површину од 34,67 км2. Ширина
јој се креће од 500 м код Ковиљаче до 7км
низводно од Лознице. Гучево је најзападнији
део Подрињско-ваљевских планина. Дужина
Гучева, од Дрине до превоја Белог (692 м),
одакле почиње планина Борања, износи 15
км. Просечна ширина планинског венца
износи 8-10 км. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ:
Заклоњена
планинама
и
њиховим
огранцима од хладних северних и источних
ветрова, Лозница са околином представља
својеврсну оазу жупног климата (умерено
континентална), по којем се приметно
разликује од поднебља суседних предела.
Наиме, лета су у Лозници нешто мање
топла, а зиме мање хладне него у околним
градовима. Средња годишња температура
ваздуха у Лозници је 11ºC, стварно трајање
сунчевог сјаја (ефективна инсолација)
износи годишње просечно 2.041 сат, у
просеку се годишње излучи 800-1000мм
падавина, а честина ветра је релативно мала
– 282%. С обзиром на показатеље може се
окарактерисати да је климат Лознице и њене
околине веома погодан. ВОДНИ РЕСУРСИ:
По водним ресурсима град Лозница је
свакако међу првима у Србији. Њено водно
богатство је значајно и разноврсно. Чине га
површински водотоци – реке, подземне воде,
обични и термо-минерални извори. Речну
мрежу града чине сви водотоци на њеној
територији. Сем Чокешинске реке (чије је
извориште на северозападним падинама
Цера и припада непосредно сливу Саве),
сви остали водотоци су у сливу Дрине. Међу
њима су, после Дрине, најзначајнији:
Јадар, Лешница, Штира, Коренита и
Страна 148
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Жеравија. Дрина је најзначајнији водоток
на територији града Лозница. Тече њеном
западном границом, почев од села Горња
Ковиљача, до испред Скочића аде. На свом
путу према Сави протиче кроз широко
дно некадашњег Панонског мора. Слив
Дрине је простран – 19.570 км2. Дрина
настаје спајањем Пиве и Таре код Шћепан
Поља. Целом дужином од 345 км, до ушћа
у Саву код Босанске Раче, слив Дрине је
веома разнолик и по геолошком саставу,
надморској висини, хидрографији, рудним
лежиштима, биљном и животињском свету.
Та разноликост омогућује комплементарност
привреде, те представља посебну природну
реткост. Дрина је десна и највећа притока
Саве. По много чему је јединствена и пружа
могућности за развитак ретких и веома
тражених видова туризма. На дужини од 345
км, Дрина има преко 150 км »сплаварских
траса«, више од 170 км кајакашких речних
стаза (од чега 70 км на брзим водама) и око
150 км »акумулационо језерских« мирних
водених површина, створених за потребе
хидроелектрана.
ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ
И ИЗВОРИ: Територија града Лозница
располаже великим резервама подземних
вода. Њихов главни део скоцентрисан је у тзв.
обичној или фреатској издани у растреситим
алувијалним наслагама Дрине, мањој мери
Јадра, па и Лешнице. Ова издан лежи на
дубинама 2-8 м. Према алувијалној равни
Дрине крећу се све подземне воде. Зато је
њен алувион веома богат колектор подземних
вода. Из каптаже у њему може се добити
преко 100 до 200 литара воде у секунди.
Воде су доброг квалитета и најзначајнији
су извор водоснабдевања становништва и
индустрије Лознице и уопште насеља у граду.
Најснажнији извори на територији града
везани су за раседне пукотине на којима воде
из већих дубина и са пространим областима
храњења избијају на површину. Међу њима
најснажнији је такав извор код манастира
Троноша, чија је максимална издашност 5,5
л/с. ТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ: Водно богатство
и његову разноврсност на територији
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града употпуњују воде термоминералних
извора. Појава ових извора везана је за
бројне раседне линије, као и за некадашњу
слабо изражену вулканску активност.
Најзначајније су воде Бање Ковиљаче и
Бање Бадање које се јављају у виду више
извора, а према садржају растворених
хемијских елемената сврстане су у алкалномуријатичне, гвожђевите и сумпоровите.
ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ: На
територији града Лознице пољопривредне
површине чине 53% укупне територије. У
њиховој структури доминирају оранице и
баште, са учешћем од чак 4/5. У односу на
просек Србије учешће ливада и пашњака
је неуобичајено мало и износи мање од
14%. С обзиром на негативну тенденцију у
последњих 15 година, могло би да се очекује
даље смањивање површина под ливадама
и пашњацима. Са друге стране, башта са
поврћем је све више, упркос општем тренду
смањивања обрадивог земљишта. Оваква
структура
пољопривредних
површина
указује на врло повољне услове за развој
воћарства и ратарства. Садашња структура
ратарских површина је неоптимална,
јер доминирају житарице, којима је
2019. године била засађена чак половина
укупних пољопривредних површина. У
лозничком крају постоје одлични услови
за наводњавање, с обзиром на обиље
водотокова, као и подземних извора. На
мањем броју газдинстава се примењује
„кап по кап” систем наводњавања, који се
користи у производњи јагодичастог воћа и
у пластеницима. Главни разлози за то што
наводњавање није шире заступљено на
газдинствима јесте недостатак финансијских
средстава за иницијално улагање, као и
уситњеност поседа, што већа улагања у
иригациони систем чини нерационалним.
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА: У
граду Лозници пољопривредна производња
је оријентисана на следеће гране: воћарство,
ратарство, повртарство и сточарство.
У
структури
ратарске
производње
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доминантна је производња житарица док је
најзаступљенија култура кукуруз, а поред
њега заступљени су још пшеница, раж и
јечам. Такође је значајно учешће соје у
сетвеној структури индустријског биља. У
структури воћарске производње доминантна
је производња јагодичастог воћа, нарочито
малине и купине. Повртарска производња се
највише односи на производњу у затвореном
простору односно у пластеницима и
стакленицима. Ова производња се
сматра једном од профитабилнијих
грана пољопривреде. Сточарство је такође
развијено, али кретања цена стоке на
тржишту често наводе сточаре на друге
врсте пољопривредне производње, тако да
се број грла периодично смањује и повећава.
ПОЉОПРИВРЕДНО СТАНОВНИШТВО:
Према резултатима пописа из 2011. године,
пољопривредно становништво чини 24%
укупног становништва на територији града
Лознице. ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ: Према
последњим расположивим подацима, у граду
Лозници се готово целокупна пољопривредна
површина налази у приватном власништву,
што је значајно више у односу на просек
Србије, где се у власништву приватних
газдинстава налази 4/5 пољопривредних
површина. Повољни природни услови за
развој пољопривреде у граду нису оптимално
искоришћени, па се може констатовати да је
пољопривредна производња у Лозници по
свом карактеру екстензивна. Мала просечна
величина поседа, сваштарска производња,
неоптимална искоришћеност пољопривредне
механизације и недостатак средстава за
инвестиције се могу дијагностиковати као
главни проблеми пољопривреде у лозничком
крају. У последњих 10 година пољопривредна
газдинства се
полако усмеравају на
интензивну производњу најчешће једне
доминантне културе. ШУМАРСТВО:
Подаци из 2018. године, када је извршен
попис шумског фонда, показују да је 20011
хектара у граду Лозници обрасло шумом.
Учешће тих површина у укупној површини
износи 33%. У 2018. години пошумљено
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је 3,35 хектара. Посечена дрвна маса 2018.
године је износила 35436 м3.
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови:
ЉУДСКИ РЕСУРСИ: Према попису из
2011. године у граду живи 79.327 становника,
односно 1,1% укупног становништва
Србије. По једном квадратном километру
у просеку живи 130 становника, тако да
је густина насељености знатно виша од
просека Србије, који износи 90,3 становника/
км2. Просечна старост становништва је 41,6
година, тако да су становници града Лозница
нешто млађи него што је просек у Србији,
који износи 42,2 година. У граду Лозници
је, према резултатима пописа из 2011. године,
пописано 27.127 домаћинстава. Просечан
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број чланова по домаћинству износи 2,92,
што је изнад просека Србије, који износи
2,88. На територији града Лознице су
присутне миграције од села ка граду, али
и ка већим центрима као што су Београд
и Нови Сад. Такође су присутне миграције
у иностранство. Око 5000 становника града
Лознице налази се на привременом раду у
иностранству. Највећи број ових становника
је са територије Горњег Јадра где су и
највише присутне миграције становништва.
У том смислу, Град је формирао радну групу
за дефинисање мера спречавање одлива
становништва из Горњег Јадра и тако
препознао да постоји овај значајан проблем.
Једна од дефинисаних и препоручених
мера јесте израда документа који ће се
бавити спречавањем депопулације на овом
подручју.

Укупни приказ броја становника, подаци из 2011. године
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

53.436

59.796

70.534

78.228

84.180

86.875

86.413

79.327

Промена броја становника
/
у општини
Стопа раста броја
/
становника у општини (%)
Број становника у округу
270.053

6.360

10.738

7.694

5.952

2.695

-463

-7086

118

110,9

17,6

103,2

105,7

1013,6

293.169

311.916

324.427

338.247

339.644

329.625

106,4

104,0

104,3

100,4

102,1

100,1

Број становника

Стопе раста броја
становника у округу (%)
Стопа раста броја
становника у Србији (%)

/
/

108,4

107,9

Диверзификација руралне економије:
Људски ресурси: Број незапослених у 2020.
години био је 8.489. Просечна зарада по
запосленом у Лозници у 2020. години
износила је 66.352,00 рсд. Просечна зарада
без пореза и доприноса по запосленом у
Лозници у 2020. години износила је 46.810,00
рсд. Највећи број становништва у руралном
подручју се бави пољопривредом, али
значајан број је запослен у фирмама које
се налазе у граду Лозници. Може се рећи да
велики број руралног становништва ради у
јавном сектору, али и у приватним фирмама
у граду. То подразумева организацију
транспорта запослених. Град спроводи
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107,3

101,2

100,9

298.931

99,00

процедуру избора аутопревозника који
обезбеђује транспорт становништва са
руралног дела. Поред фирми у граду
постоје веома успешне фирме које
послују у руралном подручју као што су:
Алтернатива медика, Азуро, Женева, Ћимо
Компани и др. Град Лозница је привредни,
трговински,
културни
и
друштвени
центар у коме становништво са руралног
подручја користи услуге ЈП, установа и
других организација. На територији града
постоји 15 основних и 4 средње школе.
Може се рећи да је у свакодневном животу
становништво са руралног подручја доста
упућено на град иако се неке институције
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труде да омогуће доступност коришћења
услуга у руралном подручју. Дом здравља на
територији града Лознице има у централним
МЗ отворене амбуланте, што олакшава
могућност коришћења здравствених услуга
становништву из руралног подручја. Такође
Омладински центар града Лознице има
своје канцеларије у неколико већих месних
заједница што омогућава спровођење
омладинске политике засноване на
стратешком документу града (Локални
акциони план за младе) у руралном подручју.
У руралном подручју функционише 26
месних канцеларија Градске управе Лозница
чије су услуге на располагању руралном
становништву, а највише у области издавања
личних
докумената.
Специфичности
руралног
подручја
са
становишта
могућности унапређења сеоског туризма
(географске специфичности, културноисторијско наслеђе, стари занати, локалне
манифестације, традиционални производи
и сл.) се заснивају на природним ресурсима
и културном наслеђу. Унепосредној близини
Лознице налазе се: Бања Ковиљача, Бања
Бадања, реке Дрина и Јадар, планине Гучево
и Цер, Тршић – село у којем је рођен Вук
Караџић, манастири Троноша и Чокешина,
спомен костурнице из Првог светског рата
на Церу и Гучеву, археолошки локалитети...
Лозница је значајан крај по историјским
догађајима и знаменитим личностима
(Вук Караџић, војвода Анта Богићевић,
Јован Цвијић, Миодраг Мића Поповић,
Александар Саша Петровић). Успомена на
њих је сачувана кроз бројне манифестације
које су присутне током целе године, а које и те
како имају велики значај за развој сеоског
туризма. Најпознатије манифестације су:
Тршић - Ђачки Вуков сабор (мај), Ликовна
колонија (јун), Петровданска моба (јул) Вуков
сабор (септембар) и Еко камп (октобар),
у Текеришу – обележавање Церске битке
(август), Гучево – обележавање Гучевске
битке (септембар), џипијада (мај, децембар),
Чокешина – обележавање боја на Чокешини
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(април), Троноша – обичај Ратарских свећа
(април), Ликовна колонија (август), Лозница
– Свет жена (март), Мићини и Верини дани
(јун), Дани меда (септембар), Цвијићеви
дани (октобар), Антини дани (октобар)...,
Бања Ковиљача – Међународна ревија
документарног и етно филма „Александар
Саша Петровић“ (август), Моточашће
(август), Краљевски карневал (септембар),
Гљиваријада (октобар)... Имајући у виду
горе наведене чињенице можемо закључити
да је потенцијал за развој сеоског туризма
присутан, првенствено у селима која су већ
афирмисана кроз досадашњу понуду, као
што су: Тршић, Коренита, Горња Ковиљача
и Бадања, али и села која би требала да
се тек афирмишу, као што су: Текериш,
Трбушница, Драгинац, Борина... Тржишни
трендови у Србији крећу се у корист развоја
сеоског туризма, што показује јасан раст
у туристичкој тражњи од 2010. године.
Стратегија развоја туризма Србије такође
предвиђа значајне активности у овом облику
туризма и придаје му велики значај. Сеоски
туризам требао би да допринесе очувању
сеоске средине и културне баштине, али и да
економски мотивише локално становништво
да остане на селу. Овакав вид туризма могао
би да значајно допринесе заштити природе,
али и омогући средства за опстанак и развој
села, као и да покрене отварање нових
радних места за младе, који су отворени за
бављење овом врстом туризма. Домаћинства
која се поред пољопривреде, као основне
делатности, баве туризмом своје производе
продају по повољнијим, малопродајним
ценама, јер туристи сами долазе по робу.
Село је база у којој се туристи могу
упознати са културним наслеђем, народним
стваралаштвом, архитектуром, обичајима
и фолклором (у скоро свим селима Јадра
постоји културно уметничко друштво које
негује традицију нашег краја), природним
атракцијама. Ради осећаја блискости са
локалним становништвом, гост постаје и
корисник и учесник, а не само посматрач.
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Сеоске домаћине би требало едуковати да
кроз различите активности на селу, формирају
такву понуду да се гости активно укључе у
свакодневне активности сеоског домаћинства
као нпр. сезонски послови у пољопривреди
(нпр. мобе, берба кукуруза, сенокос, стрижа
оваца, берба гљива и лековитог биља и
сл.), производња и понуда домаће хране,
организација анимација (излети, упознавања
са културом, традицијом и фолклором наших
села), авантуристички туризам (рафтинг,
вожња џиповима, параглајдинг), рекреација
(шетње, вожња бициклима, јахање, лов,
риболов...). Део народне баштине су и кућне
радиности, занати, нарочито уметнички,
израда сувенира, народна ношња и фолклор.
У комбинацији са постојећим сезонским
пословима и постојећим манифестацијама,
може се осмислити добар туристички
производ који ће подстакнути туристе да
дођу у наш крај и задржати их бар 3-5 дана.
То би омогућило стварање додатног профита
и позитивне економске ефекте у развоју села.
Домаћинима и гостима се може осмислити
едукација да савладају вештине старих заната
(ковачки занат, грнчарија, ткање и сл.), да се
оживе стари обичаји (нпр. прела, вашари,
сеоске игранке, славе...), традиционално
припремање јела и сл. У задње време све
је више колонија наивних сликара који желе
да сликају и бораве у природи. Јадарска села
обилују историјским значајем и традицијом.
Локална рурална култура може да буде извор
активности маршута за кретања туриста
(нпр. путеви наслеђа, путеви природе,
путеви здравља, путеви вина, путеви хране,
верски путеви и сл.). Управо је то предност
јадарских села – историја, традиција,
гостољубивост
јадарских
домаћина,
гастрономија, живописан природни колорит
и јака основа за развој сеоског туризма.
Људски ресурси
Број незапослених

8455

Просечна бруто плата

66.352,00
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Број и структура запослених
у 2020. години

Запослени укупно
Запослени у
правним лицима
Приватни
предузетници
Регистровани
индивидуални
пољопривредници

Град
Структура Структура
Лозница
запозапослених у слених у
граду (%)
Србији
19006
100
100
12892

67,8

79,6

5209

27,4

17,4

905

4,8

3,0

Рурална инфраструктура: САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ: Саобраћај лозничког краја мењао се
током времена. Преко њега прелазе два
важна државна пута Iб реда број 26 и 27,
који територију града повезују са главним
градом Београдом, односно, територију
града са централним делом СрбијеИбарском магистралом. Оба наведена путна
правна се протежу до граничних прелаза
Мали Зворник и Трбушница, повезујући
Републику Србију са Републиком Босна
и Херцеговина. Треба истаћи да је у
току реализација активности везаних за
изградњу брзе саобраћајнице ЛозницаШабац, која ће бити повезана ауто-путем до
најсевернијих делова наше земље, што ће
свакако Лозницу учинити још видљивијом
на мапи Европе, а свакако и убрзати промет
роба и услуга повезујући наш Град са
значајним европским путним коридорима
(Е70-ауто-пут Београд-Загреб и Е75-аутопут Београд-Нови Сад). ЖЕЛЕЗНИЧКИ
САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА: На
територији Лознице протеже се само једна
железничка пруга, односно део пруге РумаШабац-Лозница-Мали Зворник. Ради се о
прикључној железничкој прузи која је на
северном крају спојена са магистралном
железничком пругом Београд-ЗагребЉубљана. Та сремско-подрињска пруга
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повезује Војводину и Београд са доњим
Подрињем. У наредном периоду планирано
је да се изгради железничка пруга ЛозницаВаљево, а што би железничи саобраћај
повезао на значајан пружни коридор
Београд-Бар. ВОДНИ САОБРАЋАЈ: Иако
гранична река, Дрина је за цео Град
Лозницу од посебног економског значаја.
Она је не само неисцрпан извор енергије
и водоснабдевања већ и највећи украс овог
краја, центар рекреације и спортова на води,
па и перспективна саобраћајница. Дрина је
била позната по свом сплаварењу-превозу
дрвне грађе. Дрина је 1827. год. била пловна
до Зворника, а 1891.год. била је пловна од
Зворника па до ушћа у Саву и за паробродове,
саобраћај је обављао пароброд “Казан“. Пре
четрдесет година Европска комисија УН за
туризам означила је Дрину као јединствен
потенцијал. Дрина пружа могућности за
развитак ретких и веома тражених видова
туризма, који привлаче пробрану клијентелу
и доносе знатан новац. На дужини од 345
км Дрина има преко 150 км сплаварских
траса, више од 170 км кајакашких речних
стаза (од чега 70 км на брзим водама)
и око 150 км акумулационо-језерских
мирних водених површина створених за
потребе хидроелектрана. КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА-ВОДОВОДНА МРЕЖА:
832 км водоводне мреже у граду и насељеним
местима. Укупно се опслужује водом у
граду 95% становништва а у селима 65%.
Укупан број становника који користе услуге
водоснабдевања је 70.500. Прикључено
укупно 27.100 домаћинстава. Снабдевање водом је добро чак и у лошим
хидрометеоролошким условима (када је
сушна година). У току су радови на пројекту
смањења губитака на мрежи. Планирана
је реализација пројекта снабдевање водом
насеља у Горњем Јадру, а у току је и пројекат
система за надзор и управљање водоводним
системом. У претходном периоду изграђена је
и водоводна мрежа за насељено место Зајача.
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА: Укупна
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дужина линије канализације је 78 км- 30%
становништва је опслужено канализацијом.
Укупан број становника који користе услуге
одвођења отпадних вода је 32.800. Укупан
број конекција отпадних вода је 15.113. У
току је реализација активности на изградњи
Постројења за пречишћавање отпадних
вода. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ГАСИФИКАЦИЈА: Осамдесетих година
прошлог века за потребе Зимске олимпијаде у
Сарајеву кроз територију општине Лозница и
град Лозницу прошао је магистрални гасовод
Батајница- Сарајево називног пречника ДН
400 мм и радног притиска 50 бара. Крајем
осамдесетих година изградњом три ГМРС
50/6 бара и прикључивањем ХК “Вискоза”
и ПП “Лук” на исте, а нешто касније и ИГМ
“1. Мај” у Лешници, створени су технички
предуслови за гасификацију општине и
града Лознице. Радови на гасификацији
града Лознице започети су 28.09.2004.
године, а већ 17. децембра исте године у
изграђени део I фазе дистрибутивне мреже у
дужини око 7.500м пуштен је природни гас.
У овом тренутку Лозница има изграђено око
200 км дистрибутивне гасоводне мреже и
кућних гасних прикључака, са прeко 2.500
склопљених уговора, око 1.000 прикључених
домаћинстава и око 20 прикључених
индустријских и комуналних потрошача.
Поред града Лознице на гасоводну мрежу
су прикључени Бања Ковиљача и Лешница.
ТОПЛИФИКАЦИЈА: Топлификацијом
града Лознице и насељеног места Бања
Ковиљача до сада је обухваћено близу
2.934 домаћинства и око 498 правних лица.
Топлификација града Лознице започета је
1977. године. Укупна грејана површина
стамбеног и пословног простора износи
око 220.000 м2 а укупна грејна површина
пословних и јавних објеката око 68.396
м². ЈКП “Топлана-Лозница“ је од стране
Скупштине града поверена производња и
испорука топлотне енергије. Производња
и испорука топлотне енергије за 47,5 %
корисникa услуга у Лозници врши се са три
котларнице у Лозници („Мода“, „Штира”
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и „К-3“) укупне топлотне снаге 14,3 MW
док за преосталих 52,5% града Лознице
ЈКП “Топлана-Лозница“ испорука топлотне
енергије из нове градске топлане топлотне
снаге 3 x 8 MWт и електричне снаге 2 x 1,03
MWе. Производња и дистрибуција топлотне
енергије за насељено место Бања Ковиљача
врши се са котларнице „Бања“ топлотне
снаге 8 MWт у Бања Ковиљачи. У руралном
подручју не постоји могућност испоруке
топлотне енергије. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈАПОСТОЈЕЋЕ
ЕНЕРГЕТСКО
СТАЊЕ:
Територија Града Лозница се тренутно
напаја преко три ТС, а од ове године
планирано је пуштање у рад нове ТС, а све у
циљу задовољења капацитета за планиране
развојне пројекте. Процењена дужина
електро-мреже износи око 3.200 км. За
потребе напајања електричном енергијом
Индустријске зоне Шепак, биће изграђена
нова ТС 35/10 кВ Лозница 5, снаге 2х8 МВА.
У сеоским МЗ у току су радови на замени
бандера и унапређењу електроенергетке
м р е же . Т ЕЛ Е КО М У Н И К А Ц И О Н И
СИСТЕМ: У свим насељеним местима
постоје одељења Јавног предузећа ПТТ,
а у самом граду постоји Градска пошта и 3
испоставе. Градска пошта је првог реда и
пружа све услуге поштанских пошиљака,
телефонских и телеграфских саопштења,
штедна служба, послови платног промета,
промет и дистрибуција поштанских марака
и вредносница и изградња, реконструкција и
поправка ПТТ постројења, апарата и уређаја,
као и активности везане за савремену
компјутерску технологију. У граду је
инсталирана модерна дигитална телефонска
централа где је омогућено прикључење
19.304 претплатника.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Фактори
образовања земљишта на подручју града
Лознице су јако сложени чиме се и објашњава
појава доста различитих типова и подтипова
земљишта на релативно малом пространству.
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По својим морфолошким особинама
подручје града Лознице се одликује
разноврсним облицима рељефа, али се ипак
могу издвојити три морфолошки изразите
целине: 1) На југозападу - подручје
подрињских планина (планине Гучево и
Борања са нагибима и преко 30% и
испресецане бројним водотоцима) 2) На
североистоку - брежуљкаста узвишења
(планине Цер и Иверак,са нагибима 20-30%
и испресецане водотоцима који отичу у
Јадар) 3) Остали део са равничарским и
валовито-брежуљкастим теренима (долина
Дрине са Јадром и Лешничком реком, са
нагибима терена мањим од 20%). Виши
брежуљкасти и брдовити терени са нагибима
преко 10% имају ограничене услове за
насељавање и развој насеља, јер је отежано
спровођење саобраћајне и техничке
инфраструктуре и сам процес умрежавања
и опремања подручја. На пољопривреду и
шумарство највећи утицај има нагиб терена
али и педолошка структура тла и
хидрографија. Подручје града Лозница
тангира са западне стране река Дрине која
представља окосницу његове хидромреже и
у коју се уливају све веће реке подручја
(Јадар, Лешница, Жеравија, Штира,
Трбушница). Река Јадар је највећа притока
Дрине и њено корито је недовољно да прими
велике воде које се у њу сливају па долази до
плављења околног подручја. Сем тога, и
друге реке овог подручја имају мала корита,
а велике и неуједначене падове, брзу
концентрацију бујичних вода са сливова до
река што све, у време летњих киша и
отапања снега, доводи до плављења околног
(најчешће
плодног
пољопривредног)
земљишта. Карактер водотока и геолошка
структура тла погодни су за појаву
ЕРОЗИЈА. Претерано јаке, водне ерозије
(када просечна количина ерозивног наноса
иде преко 3000м3/км2 сливне површине),
присутне су само на реци Јадар. Међутим,
јаких ерозија (не само површинских , већ и
дубинских), има на свим већим рекама
посматраног подручја. Еолске ерозије, услед
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јачине присутних ветрова, такође су
заступљене. На подручју града нарочито су
изражени ниско-брежуљкасти и средње
брежуљкасти терени: висински појасеви
површина /ха/ % равничарски терен до 100
м 1217 2 ниско-брежуљкаст терен 100200м 29926 49 средње-брежуљкаст терен
200-300м 18973 31 високо-брежуљкаст терен
300-400м 6126 10 брдовито-брежуљкаст
терен 400-500м 2737 4. брдовит терен преко
500м 2242 4. Простор града Лозница можемо
поделити на четири групе сврстане по
нагибима терена: * преко 30% су подручја
на планинама Гучево и Борања као и уже
подручје планине Цера * од 20-30% се
појављују нагиби на планинама Гучево,
Борања, Цер и Иверак * нагиби од 0.5-10%
се појављују у брежуљкастим деловима и
представљају више терасе. Карактеристично
подручје је долина реке Јадра и Лешничке
реке. * мање од 0.5% представљају делови
алувијалних равни и то на подручју реке
Дрине и доњих токова реке Јадар и Лешничке
реке. У геолошком смислу територија града
Лознице припада геотектонској јединици –
Вардарска зона, тачније јадарском блоку
њене екстерне субзоне. Највећи део овог
блока има за основу палеозоик јадарског
развића по чему је и добио назив.Геолошку
грађу јадарског блока чине стене и седименти
који су настајали током палеозоика,
менозоика и кенозоика, а на терену су веома
распростањени
квартарни
седименти.
Захваљујући утицају већег броја фактора,
на подручју града Лознице, постоји више
типова земљишта који се међусобно
разликују по морфолошким, физичким,
хемијским и производним особинама.
Земљишни типови се такође разликују и
по подручју распростирања и укупној
површини коју заузимају, тако да имамо два
типа земљишта: аутоморфних око 28% и
хидроморфних 72%. 1. Алувијум – на овом
подручју налазе се иловасти и песковити
алувијум. - Иловасти алувијални нанос
заступљен је на два локалитета поред реке
Дрине, од Ковиљаче до Софић Аде-Ново
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Село и у троуглу села Драгинац-Доње
Недељице-Читлук, односно у средњем току
реке Јадар. Укупна површина изно си
10.500ха. Ова земљишта захваљујући дубини
активног слоја имају високу пољопривредну
вредност – повољна земљишта. - Песковити
алувијум је распростањен у горњем току
реке Јадар и његових притока у површини
од 910ха. Ово земљиште има умањену
пољопривредну вредност, наводњавањем и
редовним ђубрењем обезбедили би се и
подстицали високи и стабилни приноси –
условно повољна земљишта. 2.Гајњача
Распрострањеност је мала, око 1000ха, и то
између Козјака и Страже са леве стране реке
Јадар. Има високе пољопривредне вредности
и погодно је за наводњавање – повољна
земљишта. 3. Гајњача у лесивирању Заузима
малу површину око 810ха – условно
неповољна земљишта. 4. Псеудоглеј Највећа
распрострањеност 22.566ха, представља
главни комплекс земљишта. Ово земљиште
је ниске пољопривредне вредности што се
манифе стује ниским прино сима и
несигурном производњом - условно
неповољна земљишта. 5. Параподзоласто
скелетоидно земљиште Налази се на јужним
падинама Цера и северним падинама Иверка.
Укупна површина под овим земљиштем је
знатна око 10.125ха. Ова земљишта имају
незнатну пољопривредну вредност па их
треба користити за шумарску производњу условно неповољна земљишта. 6. Смеђе
земљиште на кречњаку Ово земљиште
заузима југозападни део подручја града
Лознице у површини од 13.400ха. Има малу
пољопривредну вредност. Могу се користити
за ливаде, пашњаке и шуме, као и за
воћарство у погоднијим рељефсим условима
- неповољна земљишта. 7. Смеђа скелетоидна
земљишта Распрострањеност око 2.000ха.
Имају малу пољопривредну вредност.
Зависно од нагиба могу се користити за
ливаде, пашњаке и шуме, док се заравни
могу користити за ратарску производњу –
неповољна земљишта. Простор града
Лознице карактеришу различити начини
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коришћења земљишта, од којих доминирају
пољопривреда, индустрија и друге делатности секундарног сектора, становање,
саобраћај, туризам и терцијарне делатности.
Могуђности леже приоритетно у модернизацији и организацији пољопривреде; неопходно је предвидети начин коришћења
простора за намене регионалног, републичког и
европског значаја - река Дрина, инфраструктурни и саобраћајни коридори, туризам,
индустрија са извозним потенцијалима и
др.; Град Лозница има већину функционалних
целина, почев од јавних функција (здравство,
култура, дечија и социјалне заштита, јавне
службе, образовање), отворених простора
(паркова, зеленила), пољоприврених
површина - (њива, ливада, пашњака, воћњака,
винограда) шумског земљишта и гробља,
површина без посебне намене, функције
становања (индивидуалног и вишепородичног становања, са и без комерцијалних функција), до привредних и производних делатности (индустрија, комерцијалне
функције, комуналне
делатности,
и
производња), објеката посебне намене
(верских и војних објеката), и функције
спорта и рекреације. Остала насеља која су
на територији града Лознице се по
заступљености функција знатно разликују.
На структуру и коришћење простора на
подручју града Лозница нарочито су утицали
развојни процеси који су се одвијали у
протеклих неколико деценија. Посебне
карактеристике постојеће структуре коришћења су следеће: Пољопривреда и
шумарство, примарне делатности које
карактеришу махом екстензивно коришћење
простора, као и водене површине река Дрине,
Јадра и Лешнице заузимају највећи део
укупне територије, док секундарне и
терцијарне делатности (насеља, индустријска
производња, саобраћај и саобраћајни коридори - категорије које се сврставају под
«остало земљиште») заузимају знатно мање
простора. Шумско земљиште заузима око
30% од укупне површине града. Изузетно
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велики притисак на земљиште с обзиром на
општу густину насељености и просторну
дистрибуцију становништва изражен је у
око 10% од укупне површине града, односно
у оним деловима који су под насељима,
инфраструктуром, индустријом и сл. Ово се
земљиште интензивно користи. Пољопривредне површине су заступљене у свим
катастарским општинама. Заступљеност
ових површина је различита, као и интензитет
и структура њиховог коришћења, зависно од
природних и створених услова. Ливаде су
заступљене у много мањој мери од пашњака.
С обзиром на природне карактеристике
појединих терена заступљеност ливада је
недовољна. Такође, заступљеност воћњака и
повртњака је недовољна. Просечна величина
поседа на територији Града је 2,33 ха по
газдинству. Према попису из 2012.године,
укупан број пољопривредних газдинстава
која наводњавају своје усеве је 404,а
наводњавана површина је 221 ха.. Укупна
површина
државног
пољопривредног
земљишта на територији града Лознице
износи 1.715,4847 ха, од чега се издаје у
закуп 700 ха.
Структура пољопривредног земљишта
1.

њива:њива

2.

њива:воћњак

3.

њива:виноград

4.

њива:ливада

1-4

обрадива површина

5.

њива: пашњак

6.

њива:трстик

1-6

пољопривредна површина

7

њива:шума

8

њива:неплодно

1-8

укупна површина

Вишегодишњи засади: Kaда су у питању
природни услови за бављење воћарско
виноградарском производњом можемо рећи
да постоје веома повољни услови за бављење
овом врстом пољопривредне производње,
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поготово у делу града кога карактерише
брежуљкасти
рељеф.Ови
природни
услови до сада нису у довољној мери били
искоришћени и углавном се радило о
мањим воћним засадима са екстензивном
производњом, тј. недовољном применом
агротехничких мера.У последње време
полако почињу да се подижу савременији
воћњаци са интензивнијом производњом
односно уз примену најновијих стручних
знања из ове области.
Површине и просечни приноси воћарских
култура на територији града Лознице
Биљна
култура
трешња
вишња
кајсија
шљива
малина
јагода
купина
боровница
јабука
крушка
дуња
винова лоза
орах
леска
бресква

Површина
(ха)
34
32
13
757
350
50
115
50
115
50
8
11
55
55
7

Просечан принос
9.900
14.000
3.000
18.000
5.600
5.000
20.000
15.000
20.000
15.000
3.500
4.900
2.000
3.000
18.000

Сточни фонд: На територији града Лозница
постоје повољни природни услови за
бављење сточарском производњом, али
ти услови нису адекватно искоришћени
како због објективних, тако и субјективних
околности. Бројно стање стоке из године у
годину варира услед тржишних услова, а
расни састав се поправља. Главни разлог
повећања, односно смањења сточног фонда
је велико одступања цена стоке из године
у годину, али и тај проблем се полако
превазилази услед мера аграрне политике
како на републичком, тако и на локалном
нивоу.
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Сточни фонд на територији града
Лознице
Врста стоке

Бројно стање

говеда

12.834

свиње

58.674

овце

28.781

козе

2.573

живина

147.990

Механизација,
опрема
и
објекти:
Стање у опремљености пољопривредном
механизацијом и опремом на територији
града Лознице у суштини се не разликује
од стања на територији целе Републике
Србије. Механизација и опрема је у глобалу
застарела и технолошки доста превазиђена.
Просечна старост коришћене механизације и
опреме је преко 20 година.Треба напоменути
да у последњих неколико година већа
пољопривредна газдинстава купују увезену
половну пољопривредну механизацију,
пре свега трaкторе веће снаге, али такође
старе преко десет година. Међутим,
аграрном политиком
Владе Републике
Србије и руководства града Лознице у
последњих неколико година (субвенције
за набавку трактора, нове прикључне
механизације) постигнути су позитивни
резултати у овој области, односно исказује
се позитиван тренд занављања досадашње
пољопривредне механизације. Према попису
пољопривреде из 2012.године на територији
Града има: -трактора: 4271 ком. -комбајна:
280 ком. - прикључне машине:14196 ком.
Треба истаћи и чињеницу да је само у
последње четири године из буџета Града
Лознице субвенционисана набавка преко
1000 комада нове прикључне механизације.
Стање пољопривредних објеката такође
није задовољавајуће, како у погледу
расположивих капацитета, тако и у смислу
њихове амортизованости, функционалности
и техничке опремљености, а
према
последњем попису има их: -објекти за
смештај стоке:19.085, -објекти за смештај
пољопривредне механизације и опреме:
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2.339, -објекти за смештај пољопривредних
производа: 7.992, -хладњаче:2, -сушаре:24, стакленици:4, -пластеници:197. Позитиван
тренд се исказује и у овој области о чему
сведоче велики број нових објеката за
смештај пољопривредних производа (хале,
сушаре, силоси...), као и новоотворене
хладњаче (Ледена Лозница у Индустријској
зони, Мастер фрут у Јелаву. )
Радна снага: На територији града Лознице
која се простире на 612 км2 у 56 МЗ,
односно 54 насељена места живи укупно
79.327 становника.Од укупног броја
месних заједница 50 су сеоске и у њима
живи око 50.000 становника, што је више од
60% укупног броја становника.Укупан број
пољопривредних газдинстава према попису
из 2012.године је 9.115 од укупног броја на
територији града од 27.127.Број лица који су
стално запослени на газдинству је 19.065.
Према напред изнетом може се видети
да на једно пољопривредно газдинство у
просеку долази нешто више од два стално
запослена лица.Поред стално запослених на
газдинсвима треба додати и она лица која
повремено долазе на газдинство и помажу
у обављању пољопривредне производње, а
којих није мало. Када је у питању старосна
и образовна структура лица која живе на
селу и баве се пољопривредом можемо рећи
да је она веома неповољна.Углавном се ради
о старијим лицима која су при крају своје
радне способности и имају основно или
средње образовање.
Структура пољопривредних газдинстава:
У претходном поглављу је већ речено да од
укупног броја домаћинстава на територији
града Лознице 27.127, пољопривредних
газдинстава је 9.115. Укупна површина
земљишта коју она обрађују је 21.724
ха. Просечна величина поседа по једном
газдинству је 2,33 ха што је изразито мала
површина за озбиљно бављење интензивном
пољопривредном производњом уз примену
најновијих научно техничких достигнућа.
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Производња пољопривредних производа:
Пољопривредне површине чине 53% укупне
територије града Лознице, тј. 32.634,44 ха,
и оне се углавном налазе у приватном
власништву. У структури пољопривредних
површина доминирају оранице и баште са
учешћем од преко 80%. Оваква структура
пољопривредних површина указује на
врло повољне услове за развој ратарске
производње, али је садашња структура
ратарских површина неоптимална, јер у
структури сетве доминирају житарице са
преко 50% пољопривредних површина.У
структури површина под житарицама
доминантно је учешће кукуруза, а поред
њега заступљени су пшеница и јечам.
Структура пољопривредних производа
Оранице и баште

80%

Воћњаци

6%

Ливаде

3%

Пашњаци
Остало

10%
1%

Структура сетвених ратартских
култура
Жита

58%

Крмно биље

15%

Поврће

1%

Индустријско биље

6%

Остало

20%

Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника:У претходном периоду
на подручју територије града функционисало
је више од десет земљорадничких задруга.
Данас су те „старе“ задруге углавном угашене
- функционишу само две, које су некако
успеле да се одрже. У претходном периоду
формиране су две нове задруге у области
воћарства, али и две нове пчеларске задруге
финансиране директним мерама подршке
Владе Републике Србије и бесповратним
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средствима буџета РС (Пчеларска задруга
„Sweet bee house’’ и Пчеларска задруга
„Frutudo honey’’). Тренутно постоји више
регистрованих удружења, али најактивнија
у досадашњем раду су Удружења пчелара. У
наредном периоду неопходно је систематски
радити на едукацији пољопривредних
произвођача у свим областима, па и у
смислу јачања свести о неопходности
удруживања ситних произвођача ради
њихове конкурентности, па и самог опстанка
на све немилосрднијем тржишту, како
репроматеријала, тако и готових производа.
Трансфер знања и информација: Град
Лозница сваке године организује едукације
и семинаре за пољопривредне произвођаче.
Неке од едукација се финансирају из
буџета града, а неке се финасирају од
стране ресорног министарства, института у
области пољопривреде или су део програма
представљања семенских кућа и произвођача
хемије и опреме у пољопривреди. Град
Лозница планира организацију семинара и
едукација у области воћарске производње,
производње
лековитог
и
зачинског
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биља, производње меда. Предавања из
области ратарске производње су најчешће
организована од стране семенских кућа,
свакако уз помоћ Градске управе града
Лознице.
Пољопривредна
саветодавна
стручна служба, као саветодавна служба
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде такође организује предавања
за пољопривредне произвођаче у сарадњи
са градским службама. Значајна је сарадња
и са удружењима грађана у организовању
предавања. У области организоавања
едукација веома је активно удружење
пчелара.
Приватни
сектор
показује
интересовање за заједничке активности са
градом Лозницом. Грађани се обавештавају о
свим активностима у области пољопривреде
путем медија, две локалне ТВ станице,
радија и локалних новина, а свакако
посете месним заједницама прилика је да
се о свим мерама подршке упозна локално
становништво. У наредном периоду планира
се штампање материјала са информацијама
за пољопривредне произвођаче, као и
информисање путем интернет презентације
града Лознице.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив
мере

1

Регреси

Шифра
мере

100.1

УКУПНО

Планирани буџет
Износ
Износ
Максимални
за текућу годину постицаја по
подстицаја
износ подршке Пренете
без пренетих
јединици мере по кориснику по кориснику обавезе
обавеза (у РСД)
(апсолутни
(%) (нпр.
(ако је
износ у РСД)
30%,
дефинисан)
50%, 80%)
(РСД)
1.000.000,00
2.000,00
80
0,00
0,00
1.000.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за текућу
постицаја по
подстицаја износ подршке Пренете
годину без
јединици мере по кориснику по кориснику обавезе
пренетих
(апсолутни
(%) (нпр.
(ако је
обавеза (у РСД) износ у РСД)
30%, 50%,
дефинисан)
80%)
(РСД)

УКУПНО
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Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

1
2
3

Шифра
мере

Назив мере
Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава
Управљање ризицима
Подршка младима у
руралним подручјима
УКУПНО

Планирани буџет
Износ
Максимални
за текућу годину подстицаја по износ подршке по
без пренетих
кориснику (%) кориснику (ако је
обавеза (у РСД)
(нпр. 30%,
дефинисан) (РСД)
50%, 80%)

Пренете
обавезе

101

17.000.000,00

50

0,00

0,00

104

5.800.000,00

50

0,00

0,00

303

5.000.000,00

70

0,00

0,00

27.800.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

1

Назив мере

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди и
руралном развоју
УКУПНО

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за
постицаја по
подстицаја износ подршке
Шифра текућу годину јединици мере по кориснику по кориснику Пренете
мере
без пренетих
(апсолутни
(%) (нпр.
(ако је
обавезе
обавеза
износ у РСД)
30%,
дефинисан)
(у РСД)
50%, 80%)
(РСД)
402

200.000,00

0,00

100

0,00

0,00

200.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

Назив
мере

УКУПНО

Страна 160

Планирани
Износ
Износ
Шифра
буџет за
постицаја
подстицаја
мере текућу годину по јединици по кориснику
без пренетих
мере
(%) (нпр.
обавеза (у
(апсолутни
30%, 50%,
РСД)
износ у РСД)
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без
пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

29.000.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

1.000.000,00
0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

27.800.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

200.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

0,00
0,00

Циљна група и значај промене која се
очекује за кориснике: Циљна група овог
програма су регистрована пољопривредна
газдинства физичка и правна лица,
носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава и регистрована удружења
у области пољопривреде. Град Лозница
овим програмом настоји да буде креатор и
промотер развоја пољопривреде и руралног
развоја стварањем повољних услова у складу
са природним потенцијалом и потребама
самих произвођача. Град Лозница, преко
својих стручних служби, настоји да
подстакне пољопривредне произвођаче на
удруживање као и на добру организованост,
информисаност и квалитетан рад, а даље
и у правцу формирања задруга које ће
објединити удружења са територије града
Лознице и омогућити повољније услове у
смислу пре свега смањењем цена инпута
за пољопривредну производњу и лакши и
сигурнији приступ тржишту. Мере наведене
у овом Програму довешће до подизања
квалитета живота корисника мера, као и до
модернизације, подизања продуктивности и
ефикасности пољопривредне производње

вршиће се: - путем штампаних обавештења
које ће бити назначена на огласним таблама
месних заједница и Градске управе, посредством председника месних заједница,
- путем трибина које ће Одељење за привреду
и локални економски развој Градске
управе града Лознице одржавати у месним
заједницама где ће се корисници ближе
упознати са условима и могућностима које
програм нуди, - путем локалних телевизија,
штампаних медија и радија, - давањем
информација у самој пољопривредној
служби Градске управе града Лознице,
усменим и телефонским путем, - путем
сајта града Лознице.

Информисање корисника о могућностима
које пружа Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја: Информисање
потенцијалних корисника о мерама које су
дефинисане Програмом локалне самоуправе

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Мониторинг и евалуација: Градско веће
града Лознице и Градска управа града
Лознице, у оквиру својих надлежности,
доносиће акте којима се ближе уређују
услови, начин, поступак и износ средстава
подстицаја, а реализацију мере вршиће
Градска управа - Одељење за привреду и
локални економски развој. Праћење ефеката
мера вршиће такође, Одељење за привреду
и локални економски развој

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1. Образложење:
Што
се
тиче
сточарства на територији града Лозница
Страна 161
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постоје повољни природни услови за
бављење овом производњом, али ти услови
нису адекватно искоришћени како због
објективних тако и субјективних околности.
Бројно стање стоке се из године у годину
смањује, а расни састав се погоршава. Главни
разлог смањења сточног фонда је константан
пад броја становника који живе и раде на
селу, поготово радно способних становника,
а можда битније од овога је економска
немотивисаност
пољопривредника
за
бављење овом производњом. Ова производња
је у директној вези са ратарском производњом
тј. са могућношћу да се обезбеди кабаста
сточна храна. Број грла појединих
сточарских врста често осцилира пре свега
због различитих тржишних услова. На
унапређењу и развоју сточног фонда град
Лозница је реализовала активности у виду
субвенција вештачког осемењавања крава
и јуница током 2014. године и право на ову
субвенцију остварило је 56 регистрованих
пољопривредних газдинстава, а износ од
499.350,00 динара покрио је трошкове
осемењавања 332 грла, док је 2015. године
за вештачко осемењавање 476 грла, а по
73 поднета захтева утрошено 764.300,00
динара.У 2016. години поднето је 63 захтева
и обухваћено је 346 грла за вештачко
осемењавање и утрошено је 631.202,00
динара. У 2017. години поднето је 62
захтева и обухваћено је 294 грла за вештачко
осемењавање и утрошено је 395.809,00
динара. У 2018. години поднето је 49 захтева
обухваћено 214 грла за шта је утрошено
580.720,00 динара. У 2019. години поднето
је 78 захтева обухваћено 483 грла за шта
је утрошено 823.693,00 динара. У 2020.
години поднето је 82 захтева обухваћено 491
грлo за шта је утрошено 951.866,00 динара.
Побољшање квалитета сточног фонда може
се постићи кроз ову меру која се односи на
вештачко осемењавање крава и јуница.
2.1.2. Циљеви мере: Реализација ове
мере позитивно утиче на економски развој
руралне средине: подизање конкурентности
Страна 162
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производње и стварање тржишно одрживог
произвођача,
обезбеђивање услова за
уравнотежен развој говедарства, боље
коришћење расположивих ресурса, јачање
вертикалне интеграције у производњи млека
и меса. Регресирањем репродуктивнoг
материјала
(вештачко
осемењавање)
остварује се поправљање расног састава
говеда на територији града у циљу повећања
производње и квалитета млека и меса код
комерцијалних произвођача.
2.1.3. Веза
мере
са
националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду: Мера локалног програма
- Регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) је мера директног
плаћања која је комплементарна са мерама
Националног програма за пољопривреду
за период 2018-2020. године Између
ове мере и наведених мера националног
програма постоји висок степен повезаности
и усклађености што се пре свега огледа у
дефинисаним специфичним циљевима мера.
Вештачко осемењавање је само једна од
активности неопходна за поправљање расног
састава, добијања квалитетног подмлатка и
стада одговарајућих карактеристика.
2.1.4. Крајњи
корисници:
Крајњи
корисници су: - регистрована пољопривредна
газдинства–физичка лица регистровани у
складу са Правилником о вођењу регистра
пољопривредних газдинстава и Законом
о пољопривреди и руралном развоју; правна лица и предузетници, регистровани
у складу са Правилником о вођењу регистра
пољопривредних газдинстава и Законом о
пољопривреди и руралном развоју
2.1.5. Економска одрживост: У оквиру
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја града Лознице, код
мера директних плаћања, подстицаји
за пољопривредна газдинства су мале
вредности и корисници нису у обавези да
доставе Бизнис план.

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике:
Да не постоји захтев за исто улагање на
републичком нивоу власти као и у другим
јавним фондовима; -Подносиоци захтева
са територије града Лознице; - Услуге
реализоване у току календарске 2021.
године могу се сматрати прихватљивим за
надокнаду трошкова.
2.1.7. Специфични критеријуми: Нема
специфичних критеријума.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
100.1.1

Назив инвестиције
Регрес за репродуктивни
материјал (вештачко
осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1

Тип критеријума Да/Не
за избор
не

Бодови

2.1.10. Интензитет помоћи: У оквиру
Конкурса који ће спровести локална
самоуправа преко Одељења за привреду и
локални економски развој, за меру вештачког
осемењавања планирана је субвенција од
80 % укупних трошкова осемењавања, а до
максималног износа од 2.000,00 динара по
грлу (крава, јуница).
2.1.11.

Индикатори/показатељи:

2.1.12. Административна
процедура:
Мера ће бити спроведена од стране Градске
управе града Лознице - Одељења за привреду
и локални економски развој. Град Лозница
ће на основу програма, као и буџета сваке
мере, расписати Јавне позиве (конкурсе) за
подношење захтева. Достављени захтеви
ће бити административно проверени од
стране Одељења за привреду и локални
економски развој и надлежних одељења
Градске
управе
града
Лознице,
у
смислу комплетности, административне

Број 3

усаглашености, прихватљивости. Захтеви
који испуњавају услове и прихватљиви
су, биће финансирани до висине средстава
према позиву за подношење захтева. Захтеви
ће се подносити од стране корисника на
обрасцима у складу са условима и потребном
документацијом који ће бити дефинисани
Јавним позивом или Конкурсом. Детаљне
административне провере се спроводе пре
одобравања захтева ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за
одобравање захтева испуњени. Захтеви који
стигну комплетни, благовремено и у складу
са условима Конкурса ће бити прегледани
по редоследу њиховог пристизања. Након
обраде дефинисане документације средства
ће бити одобрена корисницима који
испуњавају услове.
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције
у физичку имовину пољопривредних
газдинстава
2.2.1. Образложење: Техничко-технолошка
опремљеност
пољопривредног
сектора захтева значајније инвестиције
у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему,
технологију и јачање производног ланца.
Мера инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава подржава мала
и средња пољопривредна газдинства у циљу
унапређења средстава и процеса производње,
продуктивности, конкурентности, као и
технолошког оспособљавања газдинстава
у складу са ЕУ стандардима, а све ради
постизања веће економске ефикасности, веће
оријентисаности ка тржишту и дугорочне
одрживости. Преглед по секторима
Сектор: Млеко Сектором доминирају мали
проивођачи, одржива и делимично одржива
газдинства, док општи проблем предствља
низак ниво квалитета произведеног млека и
низак ниво производње по крави, што доводи
до непрофитабилног пословања произвођача.
Велики број породичних газдинстава држи до
3 музне краве што резултира ниским нивоом
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количине и квалитета млека. Већа газдинства
се суочавају са лошом технологијом у
исхрани животиња, недостатком напредног
генетског узгоја и лошим условима држања
стоке. Побољшање начина складиштења и
хлађења млека, унапређење технологије у
исхрани животиња, побољшање напредног
генетског узгоја, као и развој производа
са додатом вредношћу су начини на који
се може побољшати конкурентност и
квалитет производа. Сектор: Месо Сектор
говедарства карактерише ограничен број
великих газдинстава који се баве товом и
велики број релативно малих мешовитих
газдинстава које производе млеко и месо. На
територији града Лознице укупан број грла
говеда је 12834, свиња 58674, оваца 28781.
Сектором доминира велики број газдинстава
са ниским интензитетом производње чији је
циљ унапређење и побољшање квалитета
сточарских производа. Интервенције у
оквиру ове мере ће бити усмерене на
подршку малим и средњим пољопривредним
газдинствима. Сектор: Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће Воћарство
је једна од најпродуктивнијих грана
пољопривреде. Производњом воћа остварује
се 10-15 пута већа вредност производње по
хектару него при производњи пшенице или
кукуруза. Воћарска производња запошљава
по јединици површине око 20 пута више
радне снаге. Воће је један од најзначајнијих
извозних производа у нашој земљи. У
производњи је потребно предвидети само
гајење најквалитетнијих и најсавременијих
сертификованих сорти. Град Лозница је у
претходним годинама уложио велике напоре
и средства како би се унапредио сортимент
и повећале површине под засадима
различитих воћних врста. Сектор: Остали
усеви (житарице, индустријско, ароматично
и зачинско биље и др) Према попису
пољопривреде у 2012. години, производњом
житарица се баве скоро сва газдинства на
просечној површини од 2,3 ха. У структури
засејаних површина доминирају кукуруз
и пшеница. У складу са горе наведеним
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проблемима, постоји потреба да се мерама
из овог сектора утиче на повећање приноса
и побољшање агро- технологије, као и
модернизацију
механизације.
Сектор:
Пчеларство Пчеларство представља малу,
али изузетно атрактивну пољопривредну
делатност,
која
последњих
година
почиње да се тржишно усмерава у правцу
прихватања услова и стандарда ЕУ. Према
попису пољопривреде из 2012. године на
територији града налази се 6563 кошнице.
Од подршке развоју овог сектора у 2021.
години планира се подршка у виду набавке
опреме за пчеларство, а која представља
наставак помоћи лозничким пчеларима и
удружењима. Капацитет самог пчеларства
показује и традиционална манифестација
Лознички дани меда која се организује под
покровитељством Града, а у сарадњи са
активним удружењима пчелара из Лознице
и Лешнице. .
2.2.2. Циљеви мере: Стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава; - Повећање
производње, побољшање продуктивности
и квалитета производа, смањење трошкова
производње;
Одрживо
управљања
ресурсима и заштите животне средине. Побољшање расног састава кроз набавку
квалитетних грла. - Повећање површина у
заштићеном простору; - Повећање површина
под интензивним засадима; - Унапређење
механизације на газдинставима; - Повећање
наводњаваних површина. - Повећање
производње пчеларских производа; Повећање прихода у домаћинствима која се
баве пчеларском производњом; - Повећање
степена запослености у секторима.
2.2.3. Веза
мере
са
националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду: Мера локалног програма
Инвестиције
у
физичку
имовину
пољопривредних газдинстава, повезана је
са мером Националног програма руралног
развоја од 2018. до 2020. године – Подстицаји
за инвестиције у физичку имовину
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пољопривредних газдинстава у оквиру мера
Подстицаји за унапређење конкурентности
у сектору пољопривредне производње
и прераде пољопривредних производа.
Локалним програмом нису обухваћене
инвестиције за грађење, реконструкцију,
доградњу, адаптацију, санацију наменских
објеката. У оквиру ове мере подржаће
се пре свега мања газдинства, односно
корисници као и врсте инвестиција, које
нису предмет подстицаја у оквиру IPARD
програма. Спречавање могућег двоструког
финансирања истих захтева корисника од
стране Управе за аграрна плаћања и из
средстава буџета града Лознице, спроводи
се на следећи начин: подносилац захтева
је у обавези да уз захтев за одобрење
подстицаја Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава по локалном
програму достави потписану изјаву, под
моралном, кривичном и материјалном
одговорношћу, да за исту намену не користи
и да неће користити бесповратна средства
у другим јавним фондовима; достављањем
редовних годишњих извештаја на прописаном
обрасцу у складу са Правилником о обрасцу
и садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја и обрасцу извештаја о
спровођењу мера пољопривредне политике
и политике руралног развоја чији је саставни
део и извештај окорисницима мера подршке
који садржи основне податке о сваком
кориснику као и шифру и назив инвестиције
за коју су одобрена подстицајна средства.
2.2.4. Крајњи
корисници:
Крајњи
корисници су: - регистрована пољопривредна газдинства–физичка лица - правна
лица и предузетници, регистровани у
складу са Правилником о вођењу регистра
пољопривредних газдинстава и Законом о
пољопривреди и руралном развоју
2.2.5. Економска одрживост: У оквиру
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
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руралног развоја града Лознице за 2021.
годину, крајњи корисници нису у обавези да
доставе Бизнис план.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике:
Да је уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава, да је носилац
комерцијалног газдинства и да се налази у
активном статусу за 2021.годину; - Уколико
је корисник правно лице мора бити уписан
у регистар привредних субјеката (АПР) у
активном статусу и имати регистровано
пољопривредно газдинство у складу са
Правилником о регистру пољопривредних
газдинстава -да се предметна инвестиција
реализује на територији града Лознице; Корисник за инвестицију за коју подноси
захтев, не сме користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји,
донације), односно да иста инвестиција
није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја; -У случају када корисник није
власник катастарских парцела којe су
предмет инвестиције за коју се подноси
захтев, неопходно је да на њима има право
закупа, односно коришћења на основу
уговора закљученог са закуподавцем; Наменски користи и не отуђи нити да
другом лицу на коришћење инвестицију која
је предмет захтева у периоду од две година
од дана набавке грла, опреме, машина и
механизације.
2.2.7. Специфични критеријуми: Сектор
млека • Пољопривредна газдинства која
поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ 1 - 19 млечних
крава; • У случају набавке нових машина
и опреме за наводњавање, поседују у свом
власништву, односно у власништву члана
РПГ максимално 100 млечних крава; • У
случају када се ради о набавци квалитетних
приплодних грла, на крају инвестиције
поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних
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приплодних грла говеда млечних раса,
односно 10-300 квалитетних приплодних
грла оваца/коза. Сектор меса • У Регистру
објеката (у складу са Правилником о
регистрацији, односно одобравању објеката
за узгој, држање и промет животињаСлужбени гласник РС, 36-2017) имају
регистроване објекте са капацитетима за
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од
150 грла приплодних оваца/коза и/или мање
од 30 приплодних крмача и/или мање од 100
товљеника свиња у турнусу и/или од 1.0003.999 бројлера у турнусу. • У случају када
се ради о набавци квалитетних приплодних
животиња, на крају инвестиције поседују
у свом власништву, односно у власништву
члана РПГ: 3-100 грла квалитетних
приплодних говеда товних раса, или 10-300
квалитетних приплодних грла оваца/коза, или
5-100 грла квалитетних приплодних крмача.
• Сектор производње комзумни јаја нема
специфичних критеријума прихватљивости
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа,
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хмеља и цвећа прихватљиви корисници
треба да: • Имају: мање од 2 ха јагодичастог
воћа и хмеља; односно мање од 5 ха другог
воћа, односно 0,1- 50 ха цвећа, односно 0,2100 ха винове лозе. • У случају подизања
нових или обнављања постојећих (крчење
и подизање) производних (са наслоном)
и матичних засада воћака и винове лозе,
имају, на крају инвестиције: 0,1-50 ха
јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 ха
другог воћа, 0,2-100 ха винове лозе • Имају
мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха
производње поврћа на отвореном простору
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна
репа) • Пољопривредна газдинства која имају
имају мање од 50 ха земљишта под осталим
усевима. • За инвестиције за набавку машина
и опреме за наводњавање прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства
која имају мање од 100 ха земљишта под
осталим усевима. Сектор пчеларства • У
сектору пчеларства прихватљиви корисници
треба да имају 5-500 кошница.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
101.1.1
101.1.3
101.1.4

101.1.5
101.1.6
101.1.9
101.1.10
101.1.11
101.1.12
101.1.13
101.1.14
101.1.15
101.1.16
101.1.17
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Назив инвестиције
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале
и инсталације
Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за
пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење
течног стајњака
Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и
блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну
храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
Машине и опрема за наводњавање усева

17. 05. 2021.

101.2.1
101.2.3

101.2.4
101.2.5

101.2.6
101.2.10
101.2.11
101.2.12
101.2.13
101.2.14
101.2.15
101.2.16
101.2.17
101.2.18
101.3.1
101.3.2
101.3.4
101.4.1
101.4.2
101.4.3
101.4.5
101.4.6
101.4.7
101.4.8
101.4.9
101.4.10
101.4.13
101.4.14
101.4.15
101.4.16
101.4.17
101.4.18
101.4.19
101.4.20
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Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за
производњу меса
Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за
пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење
течног стајњака
Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади
за тов
Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори
за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за
кабасту ст
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
Машине и опрема за наводњавање усева
Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја
Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна
опрема за транспорт ђубрива
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку
производњу
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима
Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у
заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при
производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у
заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при
производњи у заштићеном простору
Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа
Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа
Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа
Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе
воћних врста
Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
Опрема/механизација за заштиту од мраза
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
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101.4.21
101.4.22
101.4.23
101.4.24
101.4.25
101.4.26
101.4.27
101.4.28
101.5.1
101.5.2
101.5.3
101.5.4
101.5.5
101.5.6
101.5.7
101.5.8
101.5.9
101.5.10
101.6.1
101.6.2
101.6.3

Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
Машине и опрема за наводњавање усева
Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство
Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1

Тип критеријума за
избор

Да/
Не
не

2

не

3

не

4

не

2
Бодови

2.2.10. Интензитет
помоћи:
Износ
подстицаја у односу на укупну вредност
прихватљивих
трошкова
у
оквиру
инвестиције је 50% од укупне вредности
реализоване инвестиције, односно 60 % у
случајевима када је подносилац захтева носилац пољопривредног газдинства лице
млађе од 40 година или жена. Максимални
износи по појединачним инвестицијама у
оквиру мере биће дефинисани конкурсом.
2.2.11.
Редни
број
1
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Индикатори/показатељи:
Назив показатеља
Број набављених грла
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3
4

Број газдинстава која су модернизовала
механизацију
Површине под системима за
наводњавање
Површине под заштићеним
просторима-пластеницима

2.2.12. Административна
процедура:
Мера ће бити спроведена од стране Градске
управе града Лознице - Одељења за привреду
и локални економски развој. Град Лозница
ће на основу програма, као и буџета сваке
мере, расписати Јавне позиве (конкурсе) за
подношење захтева. Достављени захтеви
ће бити административно проверени
од стране Одељења за привреду и
локални економски развој и надлежних
одељења Градске управе града Лознице,
у смислу комплетности, административне
усаглашености, прихватљивости. Захтеви који
испуњавају услове и прихватљиви су, биће
финансирани до висине средстава према
позиву за подношење захтева. Захтеви
ће се подносити од стране корисника на
обрасцима у складу са условима и потребном
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документацијом који ће бити дефинисани
Јавним позивом или Конкурсом. Детаљне
административне провере се спроводе пре
одобравања захтева ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за
одобравање захтева испуњени. Захтеви који
стигну комплетни, благовремено и у складу
са условима Конкурса ће бити прегледани
по редоследу њиховог пристизања. Након
обраде формулара захтева средства ће бити
одобрена корисницима који испуњавају
услове.
2.3. Назив и шифра мере: 104
Управљање ризицима
2.3.1. Образложење: У циљу заштите
територије града Лознице од елементарних
непогода-града потребно је набавити
противградне ракете за ракетне станице.
На територији града постоји 9 аутоматских
противградних станица. С обзиром да је
оптимални број ракета по сезони и једној
противградној станици 12 комада, а да
су могућности надлежних институција у
финансијском смислу ограничена и да се
по искуству свака сезона на територији
града Лознице започиње са укупно 3 ракета
по станици, јавља се потреба за додатном
набавком из средстава предвиђених
програмом, а у циљу заштите усева и
материјалних добара грађана Лознице. Да би
се обезбедила пољопривредна производња
коју можемо унапред планирати са високим
и стабилним приносима, а поучени
искуством из претходних година у смислу
штета од елементарних непогода које су
задесиле пољопривреднике на територији
града Лознице, неопходно је обезбедити
благовремено осигурање животиња, усева
и плодова. Потврда свему наведеном
је догађај из 2014. године, када је град
Лозницу током маја, августа и септембра
задесила елементарна непогода-поплава
катастрофалних размера
2.3.2. Циљеви
мере:
Заштита
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пољопривредних усева и материјалних
добара од елементарне непогоде- града.
2.3.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду: Мера локалног програма
Управљање ризицима, повезана је са мером
Националног програма руралног развоја
од 2018. до 2020. године – Подстицаји за
управљање ризицима у пољопривредној
производњи у оквиру мера Подстицаји за
унапређење конкурентности у сектору
пољопривредне производње и прераде
пољопривредних производа. Локалним
програмом подржаће се физичко, правно
лице и предузетник - носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава. Спречавање
могућег двоструког финансирања истих
захтева корисника од стране Управе за
аграрна плаћања и из средстава буџета
града Лозница, спроводи се на следећи
начин: подносилац захтева је у обавези да уз
захтев за одобрење подстицаја Управљање
ризицима по локалном програму достави
потписану изјаву, под моралном, кривичном
и материјалном одговорношћу, да за исту
намену не користи и да неће користити
бесповратна средства у другим јавним
фондовима;
достављањем
редовних
годишњих извештаја на прописаном обрасцу
у складу са Правилником о обрасцу и
садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја и обрасцу извештаја о
спровођењу мера пољопривредне политике
и политике руралног развоја чији је саставни
део и извештај о корисницима мера подршке
који садржи основне податке о сваком
кориснику као и шифру и назив инвестиције
за коју су одобрена подстицајна средства.
2.3.4. Крајњи
корисници:
Крајњи
корисник ове мере је град Лозница и
регистрована пољопривредна газдинства.
2.3.5. Економска одрживост: Не постоји.
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2.3.6. Општи критеријуми за кориснике:
Да не постоји захтев за исто улагање на
републичком нивоу власти као и у другим
јавним фондовима; -Подносиоци захтева
са територије града Лознице; - Услуге
реализоване у току календарске 2021.
године могу се сматрати прихватљивим за
надокнаду трошкова.
2.3.7. Специфични критеријуми: Нема
специфичних критеријума

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
104.1
104.3

Назив инвестиције
Улагање у заштиту од елементарних
непогода, неповољних климатских
прилика и катастрофалних догађаја
Осигурање усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и
животиња

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1

Тип критеријума за
избор

2

Да/
Не
не

Бодови

не

2.3.10. Интензитет
помоћи:
Град
Лозница ће преко надлежних одељења
Градске ураве финансирати инвестицију
за улагање у заштиту од елементарних
непогода, неповољних климатских прилика
и катастрофалних догађаја са 100%. Град
Лозница ће субвенционисати 50% од
вредности инвестиције осигурања усева,
плодова, вишегодишњих засада, расадника
и животиња, односно 60 % у случајевима
када је подносилац захтева - носилац
пољопривредног газдинства лице млађе
од 40 година или жена, а до максималног
износа од 100.000,00 динара.
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2.3.11.
Редни
број
1
2
3
4
5

17. 05. 2021.

Индикатори/показатељи:
Назив показатеља
Број осигураних грла
Број купљених ракета
Број испаљених ракета
Број газдинстава која су претрпела
штету од елементарне непогоде - града
у односу на укупан број газдинстава
Површина осигураних усева

2.3.12. Административна
процедура:
Градска управа града Лознице ће
расписати Јавну набавку у циљу набавке
противградних ракета. По завршеној
процедури
набавке
противградних
ракета, вршиће се дистрибуција истих ка
противградним станицама, а на основу
потребе и показатеља из ранијих година
и у сарадњи са надлежним органомРепубличким хидрометеоролошким заводом. Инвестиција субвенције осигурања ће
бити спроведена од стране Градске управе
града Лознице – Одељења за привреду и
локални економски развој, а на основу
конкурса. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране
Одељења за привреду и локални економски
развој и наделжних одељења Градске управе
града Лознице, у смислу комплетности,
административне
усаглашености
и
прихватљивости инвестиције. Рангирање ће
бити по редоследу поднетих захтева.
2.4. Назив и шифра мере: 303 Подршка
младима у руралним подручјима
2.4.1. Образложење: Путем ове мере,
омогућиће се повећање броја младих који ће
покренути сопствену производњу: изградњом
објеката и набавком машина и опреме,
додавањем вредности пољопривредним
производима, диверзификацијом активности, организовањем и удруживањем и сл.
Кроз ову меру подржавају се носиоци
пољопривредних газдинстава - млади
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пољопривредници како би унапредили
процес производње, повећали продуктивност
и конкурентност, али и
технолошки
оспособили своја газдинстава у складу са
стандардима. Очекивани резултат мере је
постизање веће економске ефикасности, веће
оријентисаности ка тржишту и дугорочне
одрживости бизниса младих у руралним
срединама. Поред економскuх ефеката,
путем овог вида подршке ће се ојачати
веза и унапредити сарадња између младих
људи на селу, а самим тим ће се развити
међусобни однос поверења за добробит
руралних локалних заједница.
2.4.2. Циљеви мере: Циљ ове мере је
развој и промоција младог и иновативног
пољопривредног сектора, са идејом да млади
људи остану, мотивисани да живе и раде на
селу и да стварају нова радна места за себе
и своје породице.
2.4.3. Веза мере са
националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду: Ова мера је 15 у директној
вези са мером 6.3.4. Подстицаји за подршку
младима у руралним подручјима у оквиру
НпРр 2018-2020. Подстицаји за подршку
младима у руралним подручјима у оквиру
мера Подстицаји за диверзификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у
руралним подручјима. Локалним програмом
је обухваћена почетна помоћ за покретање
пословања за младе пољопривреднике и
развој малих пољопривредних газдинстава
за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава. Спречавање
могућег двоструког финансирања истих
захтева корисника од стране Управе за
аграрна плаћања и из средстава буџета града
Лознице спроводи се на следећи начин:
подносилац захтева је у обавези да уз захтев за
одобрење подстицаја за Подршка младима у
руралним подручјима по локалном програму
достави потписану изјаву, под моралном,
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кривичном и материјалном одговорношћу,
да за исту намену не користи и да неће
користити бесповратна средства у другим
јавним фондовима; достављањем редовних
годишњих извештаја на прописаном обрасцу
у складу са Правилником о обрасцу и
садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја и обрасцу извештаја о
спровођењу мера пољопривредне политике
и политике руралног развоја чији је саставни
део и извештај о корисницима мера подршке
који садржи основне податке о сваком
кориснику као и шифру и назив инвестиције
за коју су одобрена подстицајна средства.
2.4.4. Крајњи
корисници:
Крајњи
корисници подстицаја су физичка лица
- носиоци регистрованог породичног
пољопривредног газдинства у активном
статусу старости до 40 година живота.
2.4.5. Економска одрживост: Очекивани
резултат мере је постизање веће економске
ефикасности, веће оријентисаности ка
тржишту и дугорочне одрживости бизниса
младих у руралним срединама. Подносилац
захтева подноси поједноставњени Бизнис
план где образлаже идеју, разлоге и
оправданост улагања за које подноси захтев
за остваривање подстицаја.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике:
Општи услови за остваривање права на
подстицаје су, да корисник: 1) на дан
подношења пријаве на конкурс има навршених
18 година живота; 2) у календарској години
у којој подноси пријаву на конкурс има
навршених највише 40 година живота;
3) има пребивалиште на територији града
Лознице, а и место реализације инвестиције
мора бити на територији града Лознице.
4) подносилац пријаве на конкурс може
поднети само једну пријаву за коришћење
подстицаја у календарској години у оквиру
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ове мере 5) за инвестицију за коју подноси
пријаву на конкурс, не користи подстицаје
по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно ако иста
инвестиција није предмет другог поступка
за коришћење подстицаја, осим подстицаја
у складу са посебним прописом којим се
уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
6) добављач и подносилац пријаве на
конкурс не представљају повезана лица;
7) није започело реализацију инвестиције
која је предмет пријаве у складу са овим
правилником и конкурсом; 8) не користи
средства града за развој пољопривреде по
неком другом основу у текућој години
2.4.7. Специфични
критеријуми:
Специфични циљеви ове мере су:
1.Подизање квалитета живота младих у
руралним подручјима кроз оснаживање
младих у сврху преузимања сопствених
иницијатива и њихово укључивање у
процесе самозапошњавања и запошљавања;
2.Смањење броја незапослених младих у
сеоским срединама; 3. Подстицање тржишно
орјентисане производње код младих; 4.
Оснаживањс младих жена у руралној
економији; 5.Јачање удруживања младих
пољоприврених произвођача; 6.Стабилност
дохотка младих пољопривредника кроз
повећање производње, побољшање
продуктивности и квалитета производа и
смањење трошкова производње.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
303.1
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Назив инвестиције
Почетна помоћ
за покретање
пословања за младе
пољопривреднике
и развој малих
пољопривредних
газдинстава
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2.4.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1

Тип критеријума
за избор

Да/
Не
не

Бодови

2.4.10. Интензитет
помоћи:
Износ
подстицаја у оквиру ове мере утврђују се
у износу до 70 % без ПДВ у односу на
укупну вредност прихватњивих трошкова.
Максимални износ подстицаја по једном
кориснику ове мере је 1.000.000,00 динара
2.4.11.
Редни
број
1
2

Индикатори/показатељи:
Назив показатеља
Број младих пољопривредника који
се баве искључиво пољопривредном
производњом
Укупна вредност инвестиције

2.4.12. Административна процедура: У
циљу реализације утврђене мере, Градска
управа града Лознице ће објавити јавни позив
младим пољопривредним произвођачима,
а иста се спроводи до утрошка средстава.
Јавни позив биће објављен на интернет
страници Града Лознице, www.loznica.rѕ и
средствима јавног информисања и њиме ће
бити утврђени услови, начин коришћења
подстицајних средстава, потребна
документација, као и рок за подношења
пријава. Право учешћа на конкурсу имају
млади пољопривредни произвођачи старости
до 40 година, који имају регистровано
пољопривредно газдинство и производњу
на територији града Лознице. Поднете
пријаве разматра Комисија коју образује
начелник Градске управе. Комисија разматра
благовремене пријаве и сачињава ранг листу
подносилаца захтева док коначну одлуку
решењем утврђује Начелник Градске управе.
2.5. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји
за промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју

17. 05. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2.5.1. Образложење: Одрживи развој
пољопривреде и руралних подручја
захтева да буде заснован на праћењу
нoвих технологија, стручном усавршавању
и константном трансферу знања и
информација. Пољопривредни произвођачи
и сеоско становништво све теже успевају
да самостално, без икакве стручне помоћи
примењују иновације у производњи,
пласману,
развоју
непољопривредних
делатности,
маркетингу
и
другим
активностима везаним за развој руралних
средина. На недостатак знања и додатних
вештина код сеоског становништва упућују
и подаци да само 2% носиоца газдинстава
имају стечено средње и високо стручно
образовање из области пољопривреде, а
највећи део носиоца газдинстава имају
знање стечено праксом. Одељење за
привреду и локални економски развој,
ПССС Лозница, удружења пољопривредних
произвођача, удружења грађана која су
основана ради обављања промотивних и
непољопривредних делатности за развој
села су битни носиоци едукативних и
информативно промотивних активности
у руралним срединама. Облици стицања
нових знања – стручно оспособљавање и
активности стицања вештина и показне
активности биће усмерене на пољопривредне
произвођаче, сеоско становништво и на
стручњаке локалног агросектора из свих
пољопривредних и непољопривредних
области, који ће резултате стручног
усавршавања користити за даљи рурални
развој на подручју града Лознице. Подршка
информативним активностима обухватиће
подршку промоције развојних потенцијала
и потреба села, очувања традиције, подршку
активностима везаним за подизање нивоа
пласмана производа и услуга и активностима
везаним за развој села у образовном,
здравственом,
културном,
спортском,
социолошком и осталим аспектима, који
ће утицати на побољшање квалитета
живота сеоског становништва. Свакако
да праћење иновација и нових трендова у
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пољопривредној производњи кроз посете
локалним, републичким и међународним
сајмовима, као и успешним пољопривредним
газдинствима, као примерима добре праксе,
има велики значај. .
2.5.2. Циљеви мере: Развој пољопривреде
и руралних подручја заснован на знању;
• Функционално повезивање свих актера
локалног
агросектора;
•
Повећање
доступности и квалитета знања, унапређење
социјалне и економске инклузије малих и
средњих газдинстава и микропредузећа
у руралним срединама; • Одрживи развој,
заштита ресурса и смањење миграције
становништва; • Примена нових технологија
и иновација; • Техничко и кадровско
унапређење институција укључених у
систем креирања и трансфера знања; •
Проширење понуде образовних и тренинг
програма свих нивоа и типоваобразовања.
2.5.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду: У складу је са Законом о
постицајима у пољопривреди и руралном
развоју и са националним програмима.
2.5.4. Крајњи корисници:
Крајњи
корисници средстава ове мере су: удружења
из области пољопривреде, предузетници
и правна лица за пружање саветодавних и
других услуга (превоз, опрема, обезбеђење,
штампа, угоститељство и услуге смештаја
и сл.), научне и стручне институције и
јединица локалне самоуправе.
2.5.5. Економска
одрживост:
За
реализацију ове мере није потребно
подносити бинзнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за
кориснике: Не постоје.
2.5.7. Специфични критеријуми: Нема
специфичних критеријума
Страна 173
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2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
402.1

2.5.11.

Информативне активности:
сајмови, изложбе,
манифестације, студијска
путовања

Тип критеријума за
избор

Да/
Не
не
не
не
не
не

Бодови

Назив показатеља

3

број организованих и посећених
манифестација, сајмови, изложби и
студијских путовања
Број штампаних примерака промо
материјала
Број едукованих пољопривредника

4

Број подржаних манифестација

5

Укупан број одржаних едукација/
радионица

2

2.5.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1
2
3
4
5

Индикатори/показатељи:

Редни
број
1

Назив инвестиције

17. 05. 2021.

2.5.12. Административна
процедура:
Градска управа града Лознице – Одељење
за привреду и локални економски развој
спровешће све неопходне активности око
организација едукација и пољопривредних
саветовања, групне посете сајмовима
и
активног
учешћа
на
локалнм
манифестацијама и др.

2.5.10. Интензитет помоћи: Град Лозница
преко надлежних одељења Градске управе
финансира инвестицију 402.1 са 100%

ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор
податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутономна покрајина

Административни и географски
положај
/

рзс*

Регион

Регион Шумадије и Западне Србије

рзс*

Област

Мачванска област

рзс*

Град или општина

град

рзс*

Површина

612

рзс*

Број насеља

54

рзс*

47

рзс*

Број катастарских општина

Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
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79327
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Број домаћинстава

27127

Густина насељености (број становника/
површина, km2)
Промена броја становника 2011:2002
(2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС

130

Број 3

рзс*

-8,2

рзс**

-8,7

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

14,9

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

16,0

рзс**

Просечна старост

41,6

рзс*

Индекс старења

111

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем (%)
Основно образовање (%)

13,1

рзс*

17,0

рзс*

45,7

рзс*

9,0

рзс*

Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)

Пољопривредно становништво у укупном броју
24,03
становника (%)
Природни услови

Процена

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски,
планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Равничарски, брежуљкасти,планински

Интерни

Аутоморфни и хидроморфни

Интерни

Умерено - континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

800 - 1000

Интерни

Средња годишња температура (оС)

11

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)

По водним ресурсима града
Лозница је међу првима у Србији (
површинске, подземне и термалне
воде )
20011

Интерни
рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/
ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)

33

рзс*

3.35

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

35436

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

9115

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава
(РПГ):

4617

Управа
за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

99,63

- правна лица и предузетници (%)

0,36

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 21274
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

рзс***

34,8
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Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(19) (ha, %)
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству
(ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта
комасацијом (ha)
Обухваћеност земљишта неким видом
удруживања (ha)
Број пољопривредних газдинстава која
наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)

Оранице и баште: 17176 ( 81 %)
Воћњаци 1268 ( 6 % ) Виногради: 11
(0
% ) Ливаде и пашњаци: 2407 (
11% ) Остало 4272 ( 20%)
Жита: 12369 ( 58 %) Индустр.биље
1342 (6%) Поврће 51 (1%) Крмно биље
3240 ( 15%) Остало 4272 ( 20% )
2,33
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рзс***

рзс***
рзс***

5153

Интерни

-

Интерни

404

рзс***

2301

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

221

рзс***

Површина пољопривредног земљишта у
државној својини на територији АП(20) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у
државној својини која се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)

-

Интерни

700

Интерни

100:0

Интерни

- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице
пчела (број)
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

Пољопривредни објекти (број)
чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)
Употреба минералног ђубрива, стајњака и
средстава за заштиту биља (ha, број ПГ)
Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/
предузетника) (ha)
Годишње радне јединице (број)
Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника (број)

Интерни
говеда 12834; свиње 58674; овце
28781; козе 2573; живина 179700;
кошнице 6563
Трактори: 4271 ; комбајни: 280;
прикључне машине: 14196
29146 ; ( за смештај стоке: 19085;
за смешзај пољопривредних
производа 7992; за смештај пољ.
машина и опреме: 2339)
хладњаче 2; сушаре 24; стакленици 4;
пластеници 197
19219 ПГ/ 34425 ха

рзс***
рзс***

рзс***
рзс***
рзс***

19065

рзс***

19033:32 (99,8:0,2 %)

рзс***

8209

рзс***

18

Интерни

Производња пољопривредних
производа(количина):
- биљна производња (t)
- сточарска производња (t, lit, ком.)
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пшеница 11570; кукуруз 48969; пасуљ
563; кромпир 5781; крмно биље 26859;
јабуке 1907; шљива 18529; грожђе 247
-

рзс***
Интерни
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ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)
Поште и телефонски претплатници (број)

514

рзс*

Поште: 12 ; претплатници : 28450

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
(број)
Домаћинства прикључена на канализациону
мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

27100

рзс*

13962

рзс*

3641

рзс*

0

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом 3
(број)

Интерни

Објекти образовне инфраструктуре (број)

38+43+4

рзс*

Број становника на једног лекара

339

рзс*

Број корисника социјалне заштите

-

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде,
168
шумарства и водопривреде (број)
Газдинства која обављају друге
1022
профитабилне активности(30) (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на
туристи: 31027; прос.бр. ноћења 5,2
територији АП/ЈЛС (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/
не)
Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавнисистем (број)

да
2822

рзс*
рзс***
рзс***
рзс*

Интерни
ПССС

29.04.2021. године, Лозница
Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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5
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-7-4/21-II
29.04.2021. године
Лозница

На основу члана 2. тачка 40. и члана 34. Одлуке о Градском већу („Сл. лист Града
Лознице”, број 20/08 и 4/20) Градско веће града Лознице на 21. седници одржаној дана
29.04.2021. године, донело је

ОДЛУКУ
о усвајању Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања
за 2021. годину у граду Лозници

I
Усвајају се Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за 2021. годину
у граду Лозници.
II
Саставни део ове Одлуке чине Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања
за 2021. годину у граду Лозници.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
града Лознице”.

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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ У ГРАДУ
ЛОЗНИЦИ

Април, 2021.године
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Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања
у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (у даљем тексту Акциони план)
(Службени гласник РС, бр.30/21), у складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености (Службени гласник РС, бр.36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др.закон и
113/17), утврђује циљеве и приоритете политике запошљавања за период од 2021. до 2023.
године, односно мере активне политике запошљавања које ће се реализовати у 2021. години.
Акциони план утврђује и критеријуме за учешће у финансирању мера активне политике
запошљавања (у даљем тексту: АПЗ), предвиђених локалним планским документом у области
запошљавања, средствима из републичког буџета.
Локални плански документ у области запошљавања мора бити у сагласности са
Акционим планом, односно са покрајинским планским документом у области запошљавања.
Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе која у оквиру покрајинског
односно локалног планског документа у области запошљавања, обезбеђује више од половине
средстава потребних за финансирање одређене мере активне политике запошљавања може
поднети захтев за учешће у финансирању те мере.
Изменама и допунама Локалног акционог плана за запошљавање за 2021. годину
Града Лознице (даље ЛАПЗ), додају се следећа поглавља: предлог мера активне политике
запошљавања у складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, финансирање
ЛАПЗ-а и праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ-а:
ПРЕДЛОГ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗА 2021. ГОДИНУ
Мере активне политике запошљавања спроводи Национална служба за запошљавање
у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и прописима о
државној помоћи, а критеријуми, начин и друга питања од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања уређују се општим актима Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање. Ради реализације мера
активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање расписује јавне
позиве и конкурсе, односно покреће поступак јавне набавке у складу са прописима о јавним
набавкама, у првом кварталу календарске године. Посредовање у запошљавању лица која
траже запослење, мере активног тражења посла и професионална оријентација и саветовање
о планирању каријере, реализују запослени у Националнoj служби за запошљавање
континуирано током календарске године.
Приоритети политике запошљавања у граду Лозница, а које би суфинансирала
Национална служба за запошљавање су програми или мере активне политике запошљавања,
и то:
1. Стручна пракса
2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих
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3. Субвенције за самозапошљавање
4. Јавни радови
1. СТРУЧНА ПРАКСА
Стручна пракса – подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци,
за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно
стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Намењена је незапосленим лицима
без радног искуства у струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања
радног односа. Приоритет за укључивање имају незапослене особе са инвалидитетом и
Роми.
Стручна пракса се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се
највише до 40% укупно планираних учесника може ангажовати у јавном сектору, по следећим
приоритетима:
1) на пословима здравствених радника;
2) на пословима социјалне заштите;
3) на пословима образовања и васпитања;
4) на пословима правосуђа.
Изузетно на територији АП Косово и Метохија и девастираних подручја стручна
пракса се реализује код послодавца који припада приватном или јавном сектору, при чему
приватни сектор има приоритет.
Трајање стручне праксе утврђено је законом, односно правилником, а Национална
служба за запошљавање исту финансира најдуже до 12 месеци.
Национална служба за запошљавање утврђује висину месечне новчане помоћи
незапосленом лицу укљученом у стручну праксу, сразмерно укупно планираном броју
учесника и расположивим средствима, у складу са прописом у области запошљавања.
Табеларни приказ за реализацију програма Стручна пракса
2021. година:
Категорија
лица
ВСС
ВШС
ССС

Износ по
лицу

трајање
(месеци)

Број
лица

Укупан износ

Извори финнсирања и %
ЈЛС
РС
Остали
( 50%)

( 50%)

/

25.000
+2.000
22..000
+2.000
20.000 +
2.000

извори

12

10

3.240.000,00

1.620.000,00
864.000,00

1.620.000,00

9/12

6

1.728.000,00

6

4

532.000,00

266.000,00

266.000,00

5.500.000

2.750.000,00

2.750.000,00

864.000,00

/
/
/
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2. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
подразумева финансијски подстицај, у једнократном износу, послодавцима из приватног
сектора, за запошљавање незапослених лица и то:
1. млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
2. старији од 50 година;
3. Роми;
4. особе са инвалидитетом;
5. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6. незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;
7. жртве породичног насиља.
8.млађи од 30 година
9.жене
10.лица без квалификација и нискоквалификовани
11.вишкови запослених
У меру се могу укључивати и лица из других категорија теже запошљивих у складу са
акционим планом и локалним акционим планом.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним
прописом Владе износи:
1) за прву групу (изнад републичког просека) и другу групу (у распону од 80% до
100% републичког просека) – 200.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) – 225.000,00 динара
по кориснику;
3) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за
девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) – 250.000,00
динара по кориснику.
Наведени износи субвенције за запошљавање следећих категорија теже запошљивих
лица и то:
1. особе са инвалидитетом;
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама;
4. жртве породичног насиља,
увећавају се за 20% тако да износе:
1) за прву групу (изнад републичког просека) и за другу групу (у распону од 80% до
100% републичког просека) – 240.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) – 270.000,00 динара
по кориснику;
3) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за
девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) – 300.000,00
динара по кориснику.
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Реализација се прати 12 месеци.
Табеларни преглед за реализацију програма Субвенције за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих
Извори финнсирања и %

Година

Број
лица

Износ по лицу

Укупан износ

2021

11

225.000,00

2.500.000,00

ЈЛС (50%)

РС(50%)

1.250.000,00

1.250.000,00

Остали
извори
/

3. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се
од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у
првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке
у НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2021. години одобравају се незапосленом лицу у виду
субвенције, у једнократном износу од 250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Одобравање субвенције за самозапошљавање одређује се на основу оцене бизнис
плана, а приоритет за одобравање субвенције имају незапослени који припадају следећим
категоријама:
1. млади до 30 година старости;
2. вишкови запослених;
3. Роми;
4. особе са инвалидитетом;
5. жене.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у
њему заснива радни однос.
Реализација се прати 12 месеци.
Табеларни преглед за реализацију програма Субвенције за самозапошљавање
Година
2021

Број
лица
16

Извори финнсирања и %
Износ по лицу

Укупан износ

250.000
(270.000)

4.000.000,00

ЈЛС (50%)

РС(50%)

2.000.000,00

2.000.000,00

Остали
извори
/

Страна 183

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

17. 05. 2021.

4. ЈАВНИ РАДОВИ
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које
према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:
1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2) четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним
подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
У програм јавних радова укључују се незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
2. Роми;
3. лица без завршене средње школе;
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци;
5. особе са инвалидитетом.
Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут
ангажују на јавним радовима.
На јавним радовима се радно ангажује најмање пет незапослених лица.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по
основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на
месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања
на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000,00
динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом
лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може
организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне
установе. По завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама
или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао ЈПОА.
Јавни радови се организују у области социјалне заштите и хуманитарног рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и
природе.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
Јавни радови за особе са инвалидитетом Јавни радови на којима се ангажују особе
са инвалидитетом се могу организовати у свим јединицама локалне самоуправе, независно
од степена развијености, у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе и
културе. Јавни радови у које се укључују искључиво особе са инвалидитетом, могу бити
одобрени за радно ангажовање најмање три незапослене особе са инвалидитетом.
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Табеларни преглед за реализацију програма Јавних радова 2021. година:
Број
лица

Износ по лицу у
динарима

Трајање

Укупан износ

Извор финансирања и %
Остали
ЈЛС (50%)
РС(50%)
извори

накнада
22.000

/

доприноси
14.609,13
50

4 месеца

Трошак
спровођења
2.000

7.999.000,00

4.000.000,00

3.999.000,00

обука
1.000
Укупно: 39.609,13

/

КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Теже запошљив незапослени јесте незапослени који због здравственог стања, недовољног
или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или
професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или других објективних
околности теже налази запослење.
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености Акциони
план садржи категорије теже запошљивих лица које имају приоритет у укључивању у мере
активне политике запошљавања.
Kатегорије теже запошљивих незапослених лица су екстензивно постављене и обухватају
велики број лица која се међусобно разликују према нивоу запошљивости који поседују, тако
да је неопходно обезбедити да се у мере активне политике запошљавања укључују само они
припадници ових категорија којима је таква подршка потребна у циљу интеграције на тржиште
рада. Такође је веома важно определити врсту потребне подршке у сваком појединачном
случају. Због тога се укључивање у мере активне политике запошљавања врши у складу
са проценом запошљивости и индивидуалним планом запошљавања. На основу процене
запошљивости одређује се ниво потребне подршке, а у индивидуалном плану запошљавања
утврђују се конкретне активности и мере које лице које тражи посао и Национална служба за
запошљавање треба да предузму у циљу повећања запошљивости и запошљавања лица.
У оквиру појединих мера активне политике запошљавања дефинисане су категорије
теже запошљивих лица која се укључују у меру, а у мерама у оквиру којих нису дефинисане
категорије, приоритет за укључивање имају незапослена лица из следећих категорија:
- лица без основног образовања;
-лица без завршене средње школе;
- лица старости 50 и више година;
- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена
лица која посао траже дуже од 18 месеци;
- жене, посебно дугорочно незапослене жене;
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- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе,
као и млади без радног искуства;
- особе са инвалидитетом;
- Роми;
- корисници новчане социјалне помоћи;
- лица у статусу вишка запослених.
Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из
следећих теже запошљивих категорија:
- млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама;
-жртве породичног насиља;
- жртве трговине људима;
- избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији;
- самохрани родитељи;
- супружници из породице у којој су оба супружника незапослена;
- родитељи деце са сметњама у развоју;
- бивши извршиоци кривичних дела.
Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица
која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или
више претходно наведених категорија теже запошљивих лица.
У локалном планском документу у области запошљавања могу се утврдити и друге
категорије теже запошљивих лица према утврђеном стању на локалном тржишту рада.
Сходно уведеној пракси родног буџетирања, у мере активне политике запошљавања
подједнако ће се укључивати незапослени мушкарци и жене, ради подстицања једнaких
могућности за њихово запошљавање.
ЛАПЗ- ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
У 2021. години Град Лозница је планирао да издвоји 8.700.000,00 динара за подстицање
запошљавања младих кроз Споразум о техничкој сарадњи са Националном службом за
запошљавање кроз Програм стручне праксе и Програм Лозница најбољима.
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ 2021
Табела 1.: Предлог финансирања спровођења ЛАПЗ-а за 2021. годину у граду Лозници

назив програма

година

ПРОГРАМ СТРУЧНА
ПРАКСА
СУБВЕНЦИЈА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

2021.
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Извори финансирања
Вредност (динара)
Буџет Града
Буџет РС
(100%)
Лознице(50%)
(50%)
5.500.000,00
2.500.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Остали
извори
/
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2021.

4.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2021.

19.999.000,00

10.000.000,00

9.999.000,00

2021.

7.999.000,00

4.000.000,00

3.999.000,00

/

/

Град Лозница је у буџету за 2021. годину, планирала 18.700.000,00 динара за реализацију
мера активне политике запошљавања
За реализацију мера активне политике запошљавања у граду Лозници за 2021.
годину потребно је суфинансирање од стране Националне службе за запошљавање. Град
би учествовао у суфинансирању планираних програма са 10.000.000,00 динара(50%), а
остатак средстава у износу 9.999.000,00динара (50%)је потребно обезбедити из буџета
Републике Србије, преко Националне службе за запошљавање.
НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
За укупну реализацију ЛАПЗ за 2021 годину за град Лозницу задужени су ЛСЗ и
Национална служба за запошљавање-Филијала Лозница који ће бити и носиоци мониторинга,
еваулације и извештавања. Административно-техничку подршку пружаће Национална служба
за запошљавање - Филијала Лозница.
Мера/активност
- потписивање
годишњег споразума о
сарадњи са НСЗ у 2021.,
2022 и 2023.години
- расписивање јавних
позива за сваку годину
- укупан број лица по
поднетим захтевима
који су у поступку
одлучивања (по
мерама)
- одлучивање по
захтевима

- укупно укључена лица
у мере годишње
- укупан број лица
која су завршила меру
годишње
- ефекат мере на
запошљавање (бруто
ефекат)
- утрошак средстава

- анализа успешности
ЛАПЗ

Индикатор
-потписан споразум
- расписано 4 јавнa
позива

- 97 лица (по мерама)
годишње

-50 захтева одобрено
по години
- 97 лица у мерама
(по мерама и циљним
групама)
- 97 лица у мерама
(по мерама и циљним
групама)
- 41 лица запослено
(по мерама и циљним
групама) годишње
- утрошак средстава по
мерама
- израђена анализа

Временски оквир

Одговорност

мај

ЈЛС и НСЗ

јун

ЈЛС и НСЗ
(уз учешће ЛСЗ)

септембар

ЈЛС и НСЗ

октобар

ЈЛС и НСЗ
(уз учешће ЛСЗ)

по завршетку мере

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)

октобар - , праћење на
месечном нивоу док
мера траје

6 месеци по изласку из
мере/уговорне обавезе

након реализације свих
финансијских обавеза
након завршетка мера
ЛАПЗ

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)

НСЗ
(ЛСЗ)

ЈЛС и НСЗ

ЛСЗ и НСЗ
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- припрема извештаја о
реализацији ЛАПЗ
- прикупљање података
за припремуЛАПЗ
- израда измена или
допуна ЛАПЗ и давање
инпута за припрему
локалног буџета

- израда Предлога ЛАПЗ
и усвајање
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- извештај припремљен
и верификован

- подаци
идентификовани,
прикупљени,
анализирани и
инкорпорирани у ЛАПЗ
- израђен Нацрт ЛАПЗ
- пројектован потребан
износ средстава
саставни део Нацрта
буџета ЈЛС

- усвојен ЛАПЗ
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у првом кварталну
наредне године за
претходну

ЛСЗ

континуирано

ЛСЗ

новембар

ЛСЗ

децембар-јануар

ЛСЗ и ЈЛС

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-7-4/21- II
Датум: 29.04.2021. година
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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закупнине од 150 динара/м2 што укупно
износи 1 800,00 динара на месечном нивоу.

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-7-13/2021-II
29.04.2021. године
Лозница
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018 ),члана 34. Закона
о јавној својини (“Службени гласник
РС”, број 72/11,88/13,105/14,104/16-др.
закон,108/16,113/17 и 95/118), члана 10. став
1. тачка 11. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикуљања писмених понуда („Службени
гласник РС’’, број 16/2018), члана 63.тачка
10а Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице’’, број 1/19-пречишћен
текст), члана 2. Одлуке о Градском већу
града Лознице („Службени лист града
Лозницe” , број 20/08 и4/19 ) и члана 3.
Одлуке о утврђивању висине закупнине
на непокретности у јавној својини града
Лознице („Службени лист града Лозницe”,
број 10/19), Градско веће града Лознице на 21.
редовној седници одржаној дана 29.04.2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању у закуп непокретности у јавној
својини града Лознице
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ у закуп Центру за културу „Вук
Караџић” Лозница гаража у Лозници, улица
Вере Благојевић број 13 укупне површине
12м2 непосредном погодбом по цени

Члан 2.
Непокретност из члана 1. овог решења
издаје се у закуп у трајању од 5 година.
Члан 3.
Након доношења решења о давању у
закуп непокретности у јавној својини града
Лознице начелник Градске управе града
Лознице са овлашћеним представником
Центрa за културу „Вук Караџић” закључиће
уговор о закупу гараже.
.Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу града Лознице’’.
Образложење
Центар за културу „Вук Караџић”
Лозница поднео је начелнику Градске управе
града Лознице дана 17.03.2021. године захтев
за давање у закуп гараже у Лозници, улица
Вере Благојевић број 13 укупне површине
12м2 непосредном погодбом, а која би се
користила за смештај службеног аута.
Чланом 10. став 1. тачка 11. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикуљања писмених понуда
(„Службени гласник РС’’, број 16/2018),
прописано је да се непокретност у јавној
својини може дати у закуп и ван поступка
јавног надметања када je то потребно ради
боље организације и ефикасности рада
носилаца права јавне својине, односно
корисника ствари у јавној својини, као и
посебних служби и организација чији су они
оснивачи.
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Износ закупнине одређен је сходно члану
5. Одлуке о утврђивању висине закупнине
на непокретности у јавној својини града
Лознице („Службени лист града Лозницe”,
број 10/19 ).
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На основу напред наведеног донето
је решење као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

- ГРАДСКА УПРАВА 8

На основу члана 8. Закона о заштити
становништва
од
заразних
болести
(„Службени
гласник РС”, бр. 15/2016,
68/2020 и 136/2020) и члана 58. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
1/19 - пречишћен текст), начелник Градске
управе града Лознице, доноси
НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ СИСТЕМАТСКОЈ
ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
1. У циљу заштите становништва
од појаве и ширења заразних болести које
преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење
систематске дератизације на територији
града Лознице са почетком од 07.05.2021. год.
2. Одређују се месне заједнице и насеља за спровођење систематске дератизације
и то: Бања Ковиљача, Башчелуци, Брадић,
Брњац, Брезјак, Велико Село, Воћњак,
Горње Недељице, Горња Борина, Горња
Ковиљача, Горња Бадања, Горња Сипуља,
Горњи Добрић, Грнчара, Доње Недељице,
Доњи Добрић, Доња Бадања, Доња Сипуља,
Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница,
Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица,
Клупци, Козјак, Коренита, Крајишници,
Лешница, Липница, Липнички Шор,
Лозница, Лозничко Поље, Милина, Ново
Село, Пасковац, Плоча, Помијача, Руњани,
Рибарица, Симино Брдо, Слатина, Стража,
Ступница, Тршић, Трбушница, Текериш,
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Трбосиље, Филиповићи, Цикоте, Чокешина,
Шурице.
3. Систематском дератизацијом
обухватају се :
- индивидуална домаћинства (сеоска,
градска и приградска);
- зграда Градске управе и 26 месних
канцеларија;
- просторије Комуналне полиције и
архивски депо;
- подрумске просторије у стамбеним
зградама;
- школске и предшколске установе,
домови културе и верске установе,
Дом здравља «Др Миленко Марин»
и две здравствене станице и 16
амбуланти;
- гробља, пијаце и депоније, парковске
површине и игралишта;
- отворени канали и обале река,
канализациона мрежа.
4. Систематском дератизацијом
обухватају се такође и објекти јавних,
приватних и других привредних друштава
и предузетничких радњи, као и пословни
објекти и представништва привредних
субјеката чија су седишта ван подручја
града.
5. Послови систематске дератизације
поверавају се «ЕКО-САН ПЛУС» доо из
Београда и ''ЕКО ТИМ'' доо из Лознице на
основу Уговора бр. 404-16-376/2021-III1 -4
од 13.04.2021.гoдине.
6. Трошкове систематске дератизације
сносе:

17. 05. 2021.

-
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Буџет града Лознице за индивидуална
домаћинства,
стамбене
зграде,
школске и предшколске установе, Дом
здравља «Др Миленко Марин» и две
здравствене станице и 16 амбуланти,
гробља,
пијаце,
канализациону
мрежу, депоније, отворене канале и
обале река.
- субјекти из тачке 4. ове наредбе сами
сносе трошкове дератизације по
ценовнику вршиоца дератизације.
7. Сви грађани, организације,
привредни субјекти и установе дужни су
да омогуће несметано извођење радова на
обавезној систематској дератизацији. У
противном, сносиће казнене мере утврђене
Законом о заштити становништва од заразних
болести.
8. Контролу извођења дератизације
вршиће комисија коју решењем формира

Број 3

начелник Градске управе града Лознице и
инспекцијски органи.
9. О спровођењу дератизације становништво ће бити обавештено преко
средстава јавног информисања као и преко
огласних табли у месним канцеларијама и
месним заједницама.
10. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу града Лознице».
Број: 549/2021-III1 				
Дана: 27.04.2021. год.
Лозница
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Владимир Радојчић,
дипл. правник, с.р.
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