
 На основу чл. 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15), чл. 7. тачка 127. 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и ситему локалне 

самоуправе за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/15, 

114/15, 10/16, 22/16, 45/16 и 43/17) и чл. 40. и 84. Статута града Лозницe („Службени лист 

града Лознице“, бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници 

одржаној 14. јуна 2017. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено 

време у организационим облицима у систему јавног сектора  

града Лознице за 2015. годину 
 
 

Члан 1.  

 У Одлуци о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у 

организационим облицима у систему јавног сектора града Лознице за 2015. годину („Сл. 

лист града Лознице“, бр. 13/15) члан 4. мења се и гласи: 

 

„Члан 4. 

 

 Максималан број запослених по организационим облицима система јавног сектора 

града Лознице утврђује се на следећим нивоима: 

 

 А. за органе града Лознице: 

А1. Скупштина града Лознице................................................................. изабрана лица, 

А2. Градско веће........................................................................................ изабрана лица, 

А3. Градоначелник.................................................................................... изабрана лица, 

А4. Градска управа.......................................................................................................239, 

 

Б. за Градско правобранилаштво у Лозници...........................................................6; 

 

В. за Заштитника грађана.............................................................................................0; 

 

 Г. за јавна предузећа чији је оснивач град Лозница: 

 Г1. Јавно предузеће ''Водовод и канализација'' Лозница..........................................140, 

 Г2. Комунално јавно предузеће ''Наш дом'' Лозница................................................230, 

 Г3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне 

                  енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница..................................................................50, 

  

 Г4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање  

       „Лозница развој“ Лозница........................................................................................51, 
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 Г5. Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис'' Лозница......................................15; 

 

 Д. за установе, организације и јавне службе чији је оснивач град Лозница  

                и у којима се плате, односно зараде свих запослених финансирају 

                из буџета града Лознице: 

 Д1. Предшолска установа ''Бамби'' Лозница..............................................................135, 

 Д2. Центар за културу ''Вук Караџић'' Лозница...........................................................37, 

 Д3. Библиотека Вуковог завичаја Лозница..................................................................16, 

 Д4. Установа за физичку културу ''Лагатор'' Лозница................................................28, 

 Д5. Туристичка организација града Лознице.................................................................8; 

  

 

 Ђ. за установе и организације чији је оснивач град Лозница 

                 и у којима се плате, односно зараде дела запослених финансирају 

                 из буџета града Лознице (утврђује се максималан број запослених 

                 чије се плате, односно зараде финансирају из буџета града Лознице): 

 Ђ1. Центар за социјални рад Лозница..........................................................................3; 

 

 Е. за Регионалну развојну агенцију Подриња, Подгорине и Рађевине 

                (утврђује се максималан број запослених чије се плате, односно 

                 зараде финансирају из буџета града Лознице):.......................................................2.“ 

 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Лознице“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-20/17-11-13 

Датум: 14. јун 2017. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 

 


