
На основу члана 6. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 52. Одлуке о Градској управи 
града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15) и члана 40. 
и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 8/14 – пречишћен текст, 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 17. децембра 2015. године, донела је  

О Д Л У К У  
о утврђивању ценовника услуга Градске управе града Лознице 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се ценовник за услуге које Градска управа града Лознице 
(у даљем тексту: Градска управа) пружа трећим лицима, услови под којима се услуга 
може вршити, начин плаћања и услови за ослобађање од плаћања за извршену услугу.  

Члан 2. 

Градска управа наплаћује:  

Број Назив услуге Јединица мере Цена (динара)
 

1. Издавање скупштинске сале  1) до три сата коришћења 3.000 
за сваки даљи започети   
сат коришћења 

1.000 

2)  
 

у данима викенда и   
празника до три сата    
коришћења 

4.500 

за сваки даљи започети   
сат коришћења 

1.000 

2. Долазак службеног лица ради 
склапања брака, ван радног 
времена, у службеним 
просторијама  

  
2.500 

3. Излазак службеног лица на терен 
ради склапања брака ван 
службених просторија 

 10.000 

 

Члан 3. 

Градска управа за сваку извршену услугу из члана 2. ове одлуке, кориснику 
услуге издаје рачун.  

Члан 4. 

Цену услуге утврђену према норма сату, Градска управа обрачунава на основу 
стварно утрошеног времена за извршење услуге.  

Члан 5. 

Градска управа може вршити услуге утврђене овом одлуком под условом да 
вршење тих услуга не утиче на редовно обављање послова из њеног делокруга, као и да 
не омета ажурно и ефикасно извршавање програма и планова рада органа града 
Лознице.  



Члан 6. 

Приходи које Градска управа оствари у складу са овом одлуком уплаћују се на 
рачун буџета града Лознице. 

Члан 7. 

Ослобађају се плаћања цене за услугу из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке: 

1. државни органи, 
2. органи града Лознице, 
3. јавна предузећа и установе чији је оснивач Град, односно организације које се у 

целини или делимично финансирају из средстава буџета града Лознице,  
4. организације социјалног осигурања, 
5. организације регистроване за обављање делатности у области друштвене 

заштите, 
6. хуманитарне организације и Црвени крст, 
7. политичке странке које имају одборнике у Скупштини града Лознице, а остале 

политичке странке до два пута у току године. 
Изузетно, начелник Градске управе може ослободити корисника услуге плаћања 

цене за услугу из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке у случају да то има значаја за град. 
 

Члан 8. 
 

 Ослобаћају се плаћања цене за услугу из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке 
корисници услуге – будући супружници ако су: 

1. једно или обоје непокретни и обоје су корисници материјалног обезбеђења, 
2. једно или обоје непокретни и обоје су незапослена лица, 
3. једно или обоје непокретни, при чему је један будући супружник корисник 

материјалног обезбећења, а други незапослено лице. 
 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 
града Лознице“, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-42/15-27-20 
Датум: 17. децембар 2015. године 
Л о з н и ц а                ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 

 
 


