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- ГРАДСКА УПРАВА 1

На основу члана 2. Закона о радним
односима у државним органима („Службени
гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 1. став 2. и члана
3. Закона о раду („Службени гласник РС“,
број 24/05, 61/05, 13/2013), Анекса посебног
колективног уговора за државне органе
(„Службени гласник РС“, број 11/2009) и
члана 40. став 1. и 2. Одлуке о Градској
управи („Службени лист града Лознице“,
број 20/2008, 9/2009 и 8/2010), начелник
Градске управе града Лознице, по овлашћењу
градоначелника, донео је

просечне зараде у Републици Србији према
последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за статистику.
2. Новогодишње пакетиће за децу
запослених старости до 15 година живота, у
вредности до неопорезованог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на
доходак грађана.
Члан 2.
У поглављу VII-2 ДРУГА ПРИМАЊА
у члану 41. тачке 3, 4, 5, 6, 7. и 8. се бришу.
Члан 3.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О РАДНИМ ОДНОСИМА

После члана 41. додаје се ново
поглавље VII-3 СОЛИДАРНА ПОМОЋ
ЗАПОСЛЕНИМА и члан 42. који гласи:

Члан 1.

Запосленом у Градској управи припада
право на солидарну помоћ за случај:

У Правилнику о радним односима
број 110-1/2013-III1 од 15.01.2013. године у
поглављу VII-2 ДРУГА ПРИМАЊА у члану
41. тачке 1. и 2. се мењају и гласе:
Запосленом у Градској управи припада
право и на друга примања која не чине зараду
и то:
1. Отпремнину при престанку радног
односа због одласка у пензију или при
престанку радног односа по сили Закона због
губитка радне способности, која се исплаћује
у висини једне и по зараде у Републици
Србији коју би запослени остварио за месец
који претходи месецу у коме се исплаћује
зарада, с тим да не може бити нижа од три

1. Накнаду трошкова погребних
услуга у случају смрти члана уже породице,
а члановима уже породице у случају смрти
запосленог али не више од неопорезованог
износа који је предвиђен Законом о порезу
на доходак грађана.
Чланови уже породице су: деца и
брачни друг.
2. Дуже или тешке болести запосленог
или члана уже породице (доказ који се
подноси: налаз специјалисте, лекарске
комисије, или лекарског конзилијума, доказ
о клиничком или болничком лечењу из којег
неспорно произилази да се ради о болести
која изискује веће трошкове у поступку
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дијагностике – снимање скенером, магнетна
резонанца, односно веће трошкове лечењаоперативни захвати.
3. Настанка
теже инвалидности
запосленог (доказ који се подноси: налаз
специјалисте и инвалидске комисије).
4. Здравствене рехабилитације запосленог (доказ који се подноси: упут и
мишљење лекара о потреби упућивања у
рехабилитациони центар).
5. Набавку ортопедских помагала
и апарата за рехабилитацију запосленог и
члана његове уже породице (доказ који се
подноси: рачун о куповини ортопедског
помагала или апарата за рехабилитацију и
налаз специјалисте, лекарске комисије или
лекарског конзилијума).
6. Набавку лекова за запосленог или
члана уже породице (доказ који се подноси:
рачун о куповини лека и налази и мишљење
лекара специјалисте на основу уредне
документације).
7. Помоћ малолетној деци запосленог
за случај смрти запосленог родитеља али
не више од једне половине неопорезованог
износа који је предвиђен Законом о порезу на
доходак грађана.
Члановима уже породице у смислу
тачке 2, 5. и 6. овог члана сматрају се брачни
друг и деца запосленог.
Члан 4.
У поглављу VII-2 ДРУГА ПРИМАЊА
чланови 42, 43. и 44. се бришу.
Члан 5.
После члана 42. додаје се ново
поглавље VII-4 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ и
члан 43. који гласе:
- Запослени има право на јубиларну
новчану награду у висини просечне нето
зараде по запосленом у привреди Републике
Србије према последњем објављеном податку
органа надлежног за послове статистике,
Страна 2
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с тим што се висина новчане награде увећава
за 25% при сваком наредном остваривању тог
права.
Јубиларном годином рада сматра се
година у којој запослени навршава 10, 20,
30 и 40 година рада проведених у радном
односу у Градској управи града Лозница без
обзира на то у ком органу јединице локалне
самоуправе је запослени остварио права из
радног односа.
Јубиларна награда додељује се по
правилу на Дан града.
Изузетно, ако запосленом престаје рад
у Градској управи града Лознице, а остварио
је право на јубиларну награду, награда ће се
исплатити запосленом након престанка рада
или његовом наследнику.
Члан 6.
После члана 43. додаје се ново
поглавље VII-5 НАКНАДА ТРОШКОВА
ДОЛАСКА И ОДЛАСКА СА ПОСЛА И
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА и чланови 44,
45, 46. и 47. који гласе:
- Запослено лице у Градској управи
има право на накнаду трошкова за:
•
•

долазак и одлазак са посла
за службено путовање.

Долазак и одлазак са посла
Запослени остварује право на накнаду
трошкова превоза за долазак и одлазак са
рада, ако је удаљеност од места становања до
места рада већа од једне станице линијског
јавног превоза.
Запосленом чије је пребивалиште
у зонама превоза овлашћеног градског
превозника,
обезбеђује
се
месечна
претплатна карта овлашћеног превозника,
или одговарајући новчани износ у висини
цене превозне карте по важећем ценовнику
овлашћеног аутопревозника који одобрава
Одељење за привреду Градске управе града
Лознице, у складу са изјавом запосленог.
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Запосленом, чије је пребивалиште
ван подручја које покрива овлашћени
градски превозник, обезбеђује се месечна
преплатна карта изабраног превозника, или
одговарајући новчани износ, у складу са
изјавом запосленог.
Запослени, чије је пребивалиште
ван зоне овлашћеног градског превозника,
који путује на релацији за коју се не може
обезбедити месечна преплатна карта има право
на накнаду стварних трошкова превоза.
Запослени,
приликом
заснивања
радног односа потписује изјаву у којој
прецизира адресу становања и опредељује
начин накнаде трошкова превоза.
Запослени има право да промени
опредељени начин накнаде трошкова превоза,
подношењем нове изјаве.
Запослени је у обавези да, у случају
промене адресе становања, поднесе нову
изјаву, најкасније у року од месец дана од
дана промене.
Службена путовања
Службеним путовањем у смислу овог
Правилника сматра се путовање на које се
запослени упућује да по налогу овлашћеног
лица изврши одређени службени посао ван
места редовног запослења односно ван
седишта града (накнада трошкова за службено
путовање ближе је утврђена Правилником о
коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица и запослених
у Градској управи града Лознице).
Члан 7.
У Правилнику о радним односима
број 110-1/2013-III1 од 15.01.2013. године
све одредбе које се односе на изабрана и
постављена лица се бришу, а радно правни
статус изабраних и постављених лица биће
регулисан посебним актом који доноси
Комисија за кадровска и административна
питања Скупштине града Лознице.
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Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Лознице“.
Број: 110-4/2013-III1
Датум: 21.08.2013.год.
Лозница
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић, дипл.правник, с.р.

2

На основу члана 1. став 1. тачка 2. и
члана 9. став 2. тачка 2. Закона о платама
у државним органима и јавним службама
(«Службени гласник РС», број 34/2001 и
92/2011), члана 2. и 37. Закона о радним
односима у државним органима («Службени
гласник РС», број 48/91, 66/91, 44/91,
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених
у државним органима (Пречишћен текст),
(«Службени гласник РС», број 2/2012),
Анекса посебног колективног уговора за
државне органе („Службени гласник РС“,
број 11/2009) и члана 40. став 1. и 2. Одлуке
о градској управи града Лознице («Службени
лист града Лознице», број 20/2008), начелник
Градске управе града Лознице, по овлашћењу
градоначелника, донео је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН
И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ
И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И
ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 1.
У Правилнику о коефицијентима
за обрачун и исплату плата изабраних и
Страна 3
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постављених лица и запослених у Градској
управи града Лознице број 110-3/2012III1 од 11.09.2012. године у поглављу VI
ОТПРЕМНИНА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ
ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН у члану 33. тачке
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. се бришу.
Члан 2.
После члана 32. отвара се ново
поглавље VII ДРУГА ПРИМАЊА и члан 33.
тачке 1. и 2. које гласе:
Запосленом у Градској управи припада
право и на друга примања која не чине зараду
и то:
1. Отпремнину при престанку радног
односа због одласка у пензију или при
престанку радног односа по сили Закона због
губитка радне способности, која се исплаћује
у висини једне и по зараде у Републици
Србији коју би запослени остварило за месец
који претходи месецу у коме се исплаћује
зарада, с тим да не може бити нижа од три
просечне зараде у Републици Србији према
последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за статистику.
2. Новогодишње пакетиће за децу
запослених старости до 15 година живота, у
вредности до неопорезованог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на
доходак грађана.
Члан 3.
После члана 33. отвара се ново
поглавље VIII СОЛИДАРНА ПОМОЋ
ЗАПОСЛЕНИМА и члан 34. који гласи:
Запосленом у Градској управи припада
право на солидарну помоћ за случај:
1. Накнаду трошкова погребних
услуга у случају смрти члана уже породице,
а члановима уже породице у случају смрти
запосленог али не више од неопорезованог
Страна 4
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износа који је предвиђен Законом о порезу
на доходак грађана.
Чланови уже породице су: деца и
брачни друг.
2. Дуже
или тешке болести
запосленог или члана уже породице (доказ
који се подноси: налаз специјалисте, лекарске
комисије, или лекарског конзилијума, доказ
о клиничком или болничком лечењу из којег
неспорно произилази да се ради о болести
која изискује веће трошкове у поступку
дијагностике – снимање скенером, магнетна
резонанца, односно веће трошкове лечењаоперативни захвати.
3. Настанка теже инвалидности
запосленог (доказ који се подноси: налаз
специјалисте и инвалидске комисије).
4. Здравствене рехабилитације запосленог (доказ који се подноси: упут и
мишљење лекара о потреби упућивања у
рехабилитациони центар).
5. Набавку ортопедских помагала
и апарата за рехабилитацију запосленог и
члана његове уже породице (доказ који се
подноси: рачун о куповини ортопедског
помагала или апарата за рехабилитацију и
налаз специјалисте, лекарске комисије или
лекарског конзилијума).
6. Набавку лекова за запосленог или
члана уже породице (доказ који се подноси:
рачун о куповини лека и налази и мишљење
лекара специјалисте на основу уредне
документације).
7. Помоћ малолетној деци запосленог
за случај смрти запосленог родитеља али
не више од једне половине неопорезованог
износа који је предвиђен Законом о порезу на
доходак грађана.
Члановима уже породице у смислу
тачке 2, 5. и 6. овог члана сматрају се брачни
друг и деца запосленог.
Члан 4.
У Правилнику о коефицијентима
за обрачун и исплату плата изабраних и
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постављених лица и запослених у Градској
управи града Лознице број 110-3/2012-III1 од
11.09.2012. године, члан 34. се бише.
Члан 5.
После члана 34. отвара се ново
поглавље IX ЈУБИЛАРНЕ НАГРЕДЕ и
члан 35. који гласи:
Запослени има право на јубиларну
новчану награду у висини просечно нето
зараде по запосленом у привреди Републике
Србије према последњем објављеном податку
органа надлежног за послове статистике, с
тим што се висина новчане награде увећава
за 25% при сваком наредном остваривању тог
права.
Јубиларном годином рада сматра се
година у којој запослени навршава 10, 20,
30 и 40 година рада проведених у радном
односу у Градској управи града Лознице без
обзира на то у ком органу јединице локалне
самоуправе је запослени остварио права из
радног односа.
Јубиларна награда додељује се по
правилу на Дан града.
Изузетно, ако запосленом престаје рад
у Градској управи града Лознице, а остварио
је право на јубиларну награду, награда ће се
исплатити запосленом након престанка рада
или његовом наследнику.
Члан 6.
У поглављу VI ОТПРЕМИНА
ЗАПОСЛЕНОГ
КОЈИ
ЈЕ
ОСТАО
НЕРАСПОРЕЂЕН чланови 35, 36. и 37. се
бришу.
Члан 7.
После члана 35. отвара се ново
поглавље X
НАКНАДА ТРОШКОВА
ОДЛАСКА И ДОЛАСКА СА ПОСЛА И
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА и чланови 35,
36, 37. и 38. који гласе:
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Запослено лице у Градској управи има
право на накнаду трошкова за:
•
•

долазак и одлазак сa посла
за службено путовање.

Долазак и одлазак сa посла
Запослени остварује право на накнаду
трошкова превоза за долазак и одлазак са
рада, ако је удаљеност од места становања до
места рада већа од једне станице линијског
јавног превоза.
Запосленом чије је пребивалиште
у зонама превоза овлашћеног градског
превозника,
обезбеђује
се
месечна
претплатна карта овлашћеног превозника,
или одговарајући новчани износ у висини
цене превозне карте по важећем ценовнику
овлашћеног аутопревозника који одобрава
Одељење за привреду Градске управе града
Лознице, у складу са изјавом запосленог.
Запосленом, чије је пребивалиште
ван подручја које покрива овлашћени
градски превозник, обезбеђује се месечна
преплатна карта изабраног превозника, или
одговарајући новчани износ, у складу са
изјавом запосленог.
Запослени, чије је пребивалиште
ван зоне овлашћеног градског превозника,
који путује на релацији за коју се не може
обезбедити месечна преплатна карта има право
на накнаду стварних трошкова превоза.
Запослени,
приликом
заснивања
радног односа потписује изјаву у којој
прецизира адресу становања и опредељује
начин накнаде трошкова превоза.
Запослени има право да промени
опредељени начин накнаде трошкова превоза,
подношењем нове изјаве.
Запослени је у обавези да, у случају
промене адресе становања, поднесе нову
изјаву, најкасније у року од месец дана од
дана промене.
Страна 5
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Службена путовања

Службеним путовањем у смислу овог
Правилника сматра се путовање на које се
запослени упућује да по налогу овлашћеног
лица изврши одређени службени посао ван
места редовног запослења односно ван
седишта града.

22. 08. 2013.

бришу, а коефицијенти за обрачун и исплату
плата, додатака на плату, других накнада и
других примања, солидарну помоћ, јубиларне
награде, као и накнаде трошкова доласка
и одласка са посла и службена путовања
регулисани су посебним актом који доноси
Комисија за кадровска и административна
питања Скупштине града Лознице.

Члан 8.

Члан 10.

Досадашњи чланови 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. и 51. постају
чланови 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51. и 52.
Члан 9.
У Правилнику о коефицијентима
за обрачун и исплату плата изабраних и
постављених лица и запослених у Градској
управи града Лознице број 110-3/2012-III1
од 11.09.2012. године, све одредбе које се
односе на изабрана и постављена лица се

Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Лознице“.
Број: 110-2/2013-III1
Датум: 21.08.2013.год.
Лозница
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић, дипл.правник, с.р.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ 3

На основу члана 34. Одлуке о Градском
већу („Службени лист града Лознице“, број
20/2008) и члана 63. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број
19/2008 и 6/2013), на седници одржаној
дана 22.08.2013. године, Градско веће града
Лознице, доноси
ПРАВИЛНИК
О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се питања
са употребом средстава у органима града
Страна 6

Лознице, на име трошкова репрезентације, а
посебно:
-

шта се сматра трошковима репрезентације;

-

облици улагања средстава на име
трошкова репрезентације;

-

утврђивање
износа
дозвољених
средстава на име трошкова репрезентације;

-

овлашћења појединих лица у органима
Града у вези са употребом средстава
на име трошкова репрезентације;

-

начин формирања и токови докумената
у вези са улагањем средстава на
име трошкова репрезентације.

22. 08. 2013.
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II ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЧлан 2.
Трошковима репрезентације сматрају

се:
-

-

-

-

трошкови учињени са представницима
међународних
организација
и страних амбасада, владиних и
невладиних организација, страних
и домаћих инвеститора приликом
закључења послова, уговора, споразума о пословно-техничкој сарадњи;
трошкови обележавања разних јубилеја од значаја за град Лозницу и
других сличних манифестација;
трошкови репрезентације на сајамским, промотивним и другим
манифестацијама и службеним путовањима од едукативног значаја;
трошкови угоститељских услуга, као
и други трошкови репрезентације,
који нису наведени, који су у функцији
послова из надлежности органа града
Лознице.
Члан 3.

Годишњи износ средстава на име
трошкова репрезентације утврђује се на
основу висине која се планира при изради
буџета града Лознице.
III

ОВЛАШЋЕЊА ПОЈЕДИНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА У
ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ СРЕДСТАВА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 4.
Право
на
употребу
средстава
репрезентације имају изабрана, именована и
постављена лица у органима града Лознице.

Број 9

Члан 5.
Начелник Градске управе проверава
све рачуне и документацију за коју се могу
признати трошкови репрезентације, ставља
напомену са које позиције су трошкови
репрезентације и оверава их својим
потписом.
Члан 6.
Градоначелник града Лознице на
основу претходно описане процедуре из
члана 5 овог Правилника даје сагласност за
њихово плаћање.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 7.
На све што није регулисано овим
Правилником, примењују се одредбе важећих
законских прописа из ове области.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
листу града Лознице“.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника
ставља се ван снаге Правилник о трошковима
репрезентације број: 110-1/2011-III1 од
22.12.2011. године.
Број: 06-32-5/13-II
Датум: 22.08.2013.год.
Л о з н и ц а					
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
Страна 7
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На основу члана 34. Одлуке о Градском
већу („Службени лист града Лознице“, број
20/2008) и члана 63. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број
19/2008 и 6/2013), на седници одржаној
дана 22.08.2013. године, Градско веће града
Лознице, доноси

22. 08. 2013.

Градска управа града Лозница
сачиниће норматив потрошње горива за сваки
службени ауто и исти доставити шефу Одсека
за заједничке послове и возачима службених
аута, ради примене истог.
Норматив потрошње горива чини
саставни део овог Правилника и има
обавезујућу снагу његове примене.
Члан 16.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ,
УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И
ПОТРОШЊИ ГОРИВА СЛУЖБЕНИХ
ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 1.
У Правилнику о начину, условима
коришћења и потрошњи горива службених
возила Градске управе града Лозница
(„Службени лист града Лознице“, број
16/2012), после члана 14., додају се следећи
чланови, који гласе:
“Члан 15.
РИВА

НОРМАТИВ

ПОТРОШЊЕ

ГО-

Норматив потрошње горива за свако
службено ауто Градске управе утврђује се на
основу:
- техничког норматива потрошње
горива утврђеног у техничкој документацији
за свако службено возило посебно, са
толеранцијом до + 10% повећања потрошње
горива по пређеном километру за службена
аута старија од 5 година, и
- на основу просечне потрошње горива
остварене у претходном периоду (обрачунате
за претходни период од 6 месеци у односу на
време обрачуна норматива потрошње горива,
обрачунато посебно за потрошњу горива у
градској вожњи, и на отвореном путу).
Страна 8

У случају непоштовања утврђеног
норматива из члана 1. овог Правилника,
запослени на пословима „Возача“ службеног
аута за дане за које је управљао службеним
возилом а у којима је дошло до прекорачења
дозвољене потрошње односно утврђеног
норматива потрошње горива у обавези је да
надокнади трошкове прекорачења наведеног
норматива.
Члан 17.
Износ надокнаде из члана 2. овог
Правилника обрачунава шеф Службе за
заједничке послове у Одељењу за рад
органа града и заједничке послове и исти
доставља начелнику Градске управе на даљу
реализацију.

Члан 18.
Начелник Градске управе на основу
обрачунатог прекорачења потрошње горива
у односу на утврђен норматив потрошње,
доноси Решење о одбијању од плате
утврђеног износа, као надокнаде за наведено
прекорачење.
Члан 19.
Чланови: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25. и 26. померају се и постају чланови
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. и 33.

22. 08. 2013.
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Остале одредбе наведеног Правилника
остају непромењене“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-32-7/13-II
Датум: 22.08.2013.год.
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

5

На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
РС“, број 129/2007), члана 63. Статута града
Лознице („Службени лист града Лозница“,
број 19/2008 и 6/2013) и члана 2. Одлуке
о Градском већу („Службени лист града
Лознице“, број 19/2008), на седници одржаној
дана 22.08.2013. године, Градско веће града
Лознице, доноси
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ОРГАНА
ГРАДА

Број 9

извршавања службених послова из оквира
права и дужности Града, поверених послова
Републике и доступности корисника мобилног
телефона у свако време за службене потребе.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона је право корисника на доделу
мобилног телефона, одржавање мобилног
телефона у исправном стању и право плаћања
месечног рачуна за коришћење мобилног
телефона у прописаној висини.
Члан 2.
Право на коришћење службеног
мобилног
телефона,
под
условима
прописаним овим Правилником имају
изабрана, постављена лица и запослени у
органима Града.
Члан 3.
Право на коришћење
мобилног телефона имају:

службеног

I Изабрана лица:
- градоначелник,
у износу до 5.000,00 динара месечно
- заменик градоначелника,
у износу до 4.000,00 динара месечно
- председник Скупштине града,
у износу до 3.000,00 динара месечно
- заменик председника Скупштине града,
у износу до 2.500,00 динара месечно
- чланови Градског већа,
у износу до 1.500,00 динара месечно
II Постављена лица

Члан 1.

- помоћник градоначелника,
у износу до 3.000,00 динара месечно

Овим Правилником, уређује се право
на коришћење, начин и време коришћења
службених мобилних телефона изабраних,
постављених и запослених лица у органима
града у циљу благовременог и ефикасног

- начелник Градске управе,
у износу до 1.500,00 динара месечно
- заменик начелника Градске управе,
у износу до 1.500,00 динара месечно
Страна 9
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- секретар Скупштине града,
у износу до 1.500,00 динара месечно
- заменик серетара Скупштине,
у износу до 1.000,00 динара месечно
Члан 4.
Право на субвенције трошкова коришћења мобилних телефона имају:
Запослена лица:

22. 08. 2013.

- администратор за послове комуналне
полиције,
у износу до 500,00 динара месечно
- запослени у комуналној, грађевинској,
саобраћајној инспекцији и инспекцији за
заштиту животне средине,
у износу до 500,00 динара месечно
- возачи службених возила,
у износу до 800,00 динара месечно
- курири, у износу до 800,00 динара месечно

- начелници одељења,
у износу до 1.000,00 динара месечно

О праву на субвенције трошкова
коришћења мобилних телефона у случају
прекорачења дозвољеног лимита из става
1. овог члана за изабрана и постављена
лица одлучује градоначелник а за запослене
начелник Градске управе.

- секретар Градског већа,
у износу до 1.000,00 динара месечно

Члан 5.

- шеф кабинета градоначелника,
у износу до 3.000,00 динара месечно

- заменик секретара Градског већа,
у износу до 500,00 динара месечно
- шеф Одсека за послове комуналног надзора,
комуналне инспекције и инспекције заштите
животне средине,
у износу до 1.000,00 динара месечно
- шеф Одсека за младе – омладински центар,
у износу до 1.000,00 динара месечно
- помоћник начелника Одељења опште управе,
у износу до 500,00 динара месечно
- службеник за јавне набавке,
у износу до 500,00 динара месечно
- шеф Службе за обезбеђење и одржавање
зграде Градске куће,
у износу до 500,00 динара месечно

Службени мобилни телефон користи
се искључиво за службене потребе.
Корисник
службеног
мобилног
телефона је дужан да буде доступан на
службени мобилни телефон у свако доба.
Члан 6.
Забрањено је давање на коришћење
и послугу другим односно неовлашћеним
лицима службеног мобилног телефона који
је лицу из члана 3. и 4. додељен у складу са
овим Правилником.
Члан 7.

- референт за стручно оперативне послове
коресподенцију и протокол,
у износу до 500,00 динара месечно

Нестанак мобилног телефона или квар
на мобилном телефону корисник мобилног
телефона је дужан да без одлагања писмено
пријави Одељењу за рад органа града и
заједничке послове – Одсеку за заједничке
послове.

- референт за односе са јавношћу,
у износу до 500,00 динара месечно

Члан 8.

- комунални полицајци,
у износу до 500,00 динара месечно

Корисник
службеног
мобилног
телефона је дужан да без одлагања врати или

Страна 10
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плати утврђену вредност службеног мобилног
телефона престанком правног основа по коме
му је додељен на коришћење.
Члан 9.
Из оправданих разлога (због неодложне потребе посла корисника мобилних
телефона), поједини месечни рачуни за
коришћење службеног мобилног телефона
одређеног лица може бити виши од
месечног ограничења из члана 3. и 4. овог
Правилника.
Оправданост разлога цени и о плаћању вишег рачуна од прописаног одлучује за
изабрана и постављена лица градоначелник а
за запослене начелник Градске управе.
Корисник мобилног телефона је дужан
да у случају прекорачења дозвољеног износа
рачуна достави градоначелнику, односно
начелнику Градске управе изјаву и образложи
разлог прекорачења дозвољеног износа.
Члан 10.
Пре давања на коришћење службеног
мобичног телефона изабрано, именовано,
постављено и запослено лице је дужно да
да писмену изјаву, којом се саглашава да му
се износ који прелази дозвољени месечни
рачун за службени мобилни телефон наплати
обуставом од плате.
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Члан 11.
Евиденцију о службеним мобилним
телефонима у складу са овим Правилником
води Одељење за рад органа града и заједничке
послове – Одсек за заједничке послове.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
листу града Лознице“.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о коришћењу
службених мобилних телефона број 1101/2011-III1 од 22.12.2011. године и Правилник
о изменама и допунама Правилника о
коришћењу службених мобилних телефона
број 110-1/2011-III1 од 11.03.2013. године.
Број: 06-32-6/13-II
Датум: 22.08.2013.год.
Лозница
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић
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