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Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-14-18/16-II
Датум: 30.5.2016. године
Л о з н и ц а 

	 На	основу	члана	138.	став	2.	Закона	о	
спорту	(''Службени		гласник	РС'',	бр.	10/16),		
члана	63.	Статута	града	Лознице	(''Службени	
лист	града	Лознице''	бр.	19/08	и	6/13),	члана	
2.	и	34.	Одлуке	о	Градском	већу	(''Службени	
лист	града	Лознице''	бр.	20/08),	Градско	веће	
града	Лознице,	доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о 
одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града 

Лознице

Члан 1.

У	Правилнику	о	изменама	и	допунама	
Правилника	 о	 одобравању	 и	 финансирању	
програма	којима	се	остварује	општи	интерес	
у	 области	 спорта	 на	 територији	 града	
Лознице	 (‘’Службени	 лист	 града	 Лознице’’	
бр.	4/15)	у	члану	2.	став	1.	тачка	5)	иза	слова	
‘’у’’	додаје	се	реч:	''	домаћим	''	и	везник	''и''.
Ставу	6)	иза	речи	''општинска''	додаје	се	реч	
''градска''	а	брише	реч	''регионална''.
У	ставу	7)	иза	речи	''оснивач''	бришу	се	речи	
''или	члан''.

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХL    •    Број 14 
31. мај 2016. године    •    Лозница

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Члан 2. 

У	члану	5.	став	1.	тачке	1.	и	2.	мењају	
се	и	сада	гласе:	
‘’	1)	за	тачке	1),	2)	у	делу	који	се	односи	на	
набавку	спортске	опреме	и	реквизита,	3),	5),	
6),	 8),	 10),	 12),	 13),	 14)	и	16)	на	 годишњем	
нивоу	(у	даљем	тексту:	Годишњи	програм);
			2)	за	тачке	4),	9),	11)	и	15)	по	јавном	позиву	
(	у	даљем	тексту:	Посебни	програм).’’

Члан 3.

У	члану	7.	 став	2,	 тачка	5)	иза	речи	
''рачуна''	 a	 пре	 запете	 додају	 се	 речи:	 ‘’	 у	
тренутку	закључења	уговора	о	реализацији	
програма	и	пребацивања	буџетских	средста-
ва	на	пословни	рачун’’.

Члан 4. 

У	члану	10.	став	1.	тачка	11)	иза	речи	
''законом''	 уместо	 везника	 ''и''	 ставља	 се	
запета,	а	иза	речи	''спорта''	додају	се	запета	
и	 речи	 ''националним	 категоризацијама	 и	
Програмом	развоја	спорта	града	Лознице''.

Члан 5.

		 Члан	13.	мења	се	и	сада	гласи:
”Члан	13.

	 Финансијски	 план	 за	 реализацију	
програма,	 односно	 пројекта	 састоји	 се	
из	 непосредних	 трошкова	 реализације	
програма,	односно	пројекта	у	вези	зарада	и	
хонорара	лица	ангажованих	на	непосредној	
реализацији	 програма,	 односно	 пројекта,	
материјалних	трошкова	и	административних	
трошкова	 реализације	 програма,	 односно	
пројекта	 (	 оправдани	 директни	 трошкови)	
и	 додатних	 трошкова	 носиоца	 програма,	
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односно	 пројекта	 (оправдани	 индиректни	
трошкови)	који	не	могу	бити	већи	од	15%	од	
оправданих	директних	трошкова.
	 При	 одобравању	 програма,	 односно	
пројекта	којим	се	остварује	општи	интерес	
у	области	спорта	приоритет	имају	програми	
који	 су	 структурне	 и	 развојне	 природе,	 а	
између	 програма	 организовања,	 односно	
учешћа	на	спортским	приредбама,	приоритет	
имају	програми	који	се	односе	на	спортске	
приредбе	вишег	ранга.
	 Једној	 организацији	 у	 области	
спорта	 не	 може	 се	 одобрити	 више	 од	 20%	
средстава	од	укупне	суме	средстава	буџета	
града	Лознице	предвиђених	за	финансирање	
програма	 из	 области	 спорта,	 с	 тим	 да	 се	
трошкови	програма	којима	се	задовољавају	
потребе	 и	 интереси	 грађана	 на	 територији	
града	Лознице	морају	односити	по	правилу,	
најмање	 15%	 на	 активности	 повезане	 са	
спортом	деце''.

Члан 6.

	 У	члану	18.	став	1.	број	''57''	замењује	
се	бројем''56''.

Члан 7.

	 У	 члану	 20.	 став	 1.	 број	 	 ''118.''	
замењује	се	бројем	''117''.

Члан 8. 

	 У	 члану	 22.	 став	 1.	 мења	 се	 и	 сада	
гласи:
	 ''Годишњи	програм,	односно	посебни	
програм,	 	 извршава	 се	 према	 календарској	
динамици	 утврђеној	 чланом	 117.	 Закона	 о	
спорту''.

Члан 9.

	 У	 члану	 29.	 став	 2.	 мења	 се	 и	 сада	
гласи	:
	 ''	 O	 одобрењу	 годишњeг	 и	 посебног	
програма,	 односно	 пројекта	 Градско	 веће	
града	 Лознице	 одлучује	 појединачним	
решењем.’’	

	 Став	4.	брише	се.
	 Став	6.	мења	се	и	сада	гласи:
	 ‘’Решења	 Градског	 већа	 града	
Лознице	из	става	2.	овог	члана	су	коначна	и	
против	њих	се	може	водити	управни	спор’’.	
	 Иза	става	5	додаје	се	нов	став	6.	који	
гласи:
	 ‘’Предмет	 управног	 спора	 не	 може	
бити	 износ	 добијених	 средстава	 по	 основу	
годишњих	 и	 посебних	 програма,	 односно	
пројеката.’’

Члан 10.

	 Члан	43.	мења	се	и	сада	гласи:
	 ''Изузетно,	 динамика	 за	 расподелу	
средстава	 за	 2017.	 годину,	 тј.	 достављање	
предлога	 годишњих	 програма,	 образовање	
стручне	комисије	и	утврђивање	обједињеног	
предлога	годишњих	програма,	спровешће	се	
након	ступања	на	снагу	овог	правилника,	а	у	
осталом	делу,	годишњи	програм	извршаваће	
се	према	програмском	календару	утврђеним	
чланом	117.	Закона	о	спорту''.

Члан 11. 

	 Овај	 правилник	 ступа	 на	 снагу	
наредног	 дана	 од	 дана	 објављивања	 у	
''Службеном	листу	града	Лознице''.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.

2
РепубликаСрбија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-11-1/16-II
11.05.2016.године
Л о з н и ц а

	 На	основу	члана	59.	став	2.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
РС“,број	129/07),	члана	7.	и	8.	Закон	о	начину	
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одређивања	 максималног	 броја	 запослених	
у	 јавном	 сектору	 („Службени	 гласник	
РС“,	 број	 68/15),	 Упутства	 Министарства	
државне	управе	и	локалне	самоуправе	број	
011-00-00118/2016-07	 од	 17.03.2016.године,		
члана	 76.	 став	 3.	 Статута	 града	 Лознице	
(„Службени	лист	града	Лозница“,	број	19/08	
и	6/13),	Одлуке	Скупштине	града	Лознице	о	
утврђивању	 максималног	 броја	 запослених	
на	 неодређено	 време	 у	 организационим	
облицима	 у	 систему	 јавног	 сектора	 града	
Лознице	 за	 2015.	 годину,	 број	 06-45/15-
28-5	од	30.12.2015.	године		(‘’Сл.лист	града	
Лознице’’,	број:	13/15),		члана	2.	тачка.	20	и	
члана	34.	Одлуке	о	Градском	већу	(‘’Сл.лист	
града	 Лознице’’,	 број:	 20/08),	 Градско	 веће	
града	 Лознице	 на	 седници	 одржаној	 дана	
11.05.2016.године,	донело	је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској 

управи града Лознице

I

Даје	 се	 сагласност	 на	 Правилник	 о	
унутрашњој	организацији	и	систематизацији	
радних	 места	 у	 Градској	 управи	 града	
Лознице	број	110-1/2016-III1	од	27.04.2016.
године.

II

Ово	 решење	 чини	 саставни	 део	
Правилника	 о	 унутрашњој	 организацији	 и	
систематизацији	 радних	 места	 у	 Градској	
управи	града	Лознице.

III

Ово	 решење	 и	 Правилник	 о	 уну-
трашњој	 организацији	 и	 систематизацији	

радних	 места	 у	 Градској	 управи	 града	
Лознице	објавити	у	„Службеном	листу	града	
Лознице“.

IV
 

Правилник	 о	 унутрашњој	 орагани-
зацији	 и	 систематизацији	 радних	 места	 у	
Градској	 управи	 града	 Лознице	 ступа	 на	
снагу	даном	добијања	сагласности	Градског	
већа	града	Лознице.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА
ВидојеПетровић, с.р.

3

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-14-1/16-II
30.05.2016.године
Л о з н и ц а

На	основу	члана	59.став	2.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
РС“,број	 129/07),	 	 члана	76.став	3.	Статута	
града	 Лознице	 („Службени	 лист	 града	
Лознице“,	број	19/08	и	6/13),	члана	2.	тачка	
20.	и	члана	34.	Одлуке	о	Градском	већу	(''Сл.
лист	 града	 Лознице'',	 број:	 20/08),	 Градско	
веће	 града	 Лознице	 на	 	 седници	 одржаној	
дана	30.05.2016.године,	донело	је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник 
о изменама и допунама  Правилника 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској 

управи града Лознице
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I

Даје се сагласност на	 Правилник	
о	 изменама	 и	 допунама	 Правилника	 о	
унутрашњој	организацији	и	систематизацији	
радних	 места	 у	 Градској	 управи	 града	
Лознице	 број	 110-2/2016-III1од	 20.05.2016.
године.

II

Ово	 решење	 чини	 саставни	 део	
Правилника	 о	 изменама	 и	 допунама	
Правилника	 о	 унутрашњој	 организацији	 и	
систематизацији	 радних	 места	 у	 Градској	
управи	града	Лознице.

III

Ово	решење		и	Правилник	о	изменама	
и	 допунама	 Правилника	 о	 унутрашњој	

организацији	 и	 систематизацији	 радних 
места	 у	 Градској	 управи	 града	 Лознице	
објавити	 у	 „Службеном	 листу	 града	
Лознице“.
  
    

IV
 

Правилник	 о	 изменама	 и	 допунама	
Правилника	 о	 унутрашњој	 ораганизацији	
и	систематизацији	радних	места	у	Градској	
управи	града	Лознице	ступа	на	снагу	даном	
добијања	 сагласности	 Градског	 већа	 града	
Лознице.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА
Видоје Петровић, с.р.
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4

					 На	основу	члана	59.	став	2.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 («Службени	 гласник	
РС»	број:	129/07),	члана	5.	Закона	о	радним	
односима	у	државним	органима	(«Службени	
гласник	РС»,	број:		48/91,	66/91,	44/98,	49/99,	
34/01	и	39/02),	члана	28.	 тачка	2.	Одлуке	о	
Градској	управи	града	Лознице	(«Службени	
лист	града	Лознице»,	број	20/08,	9/09	и	8/10),	
начелник	Градске	управе	града	Лознице	дана	
20.05.2016.	године,	донео	је

                  
ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИ-
ЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 1.

У	 Правилнику	 о	 унутрашњој	
организацији	 и	 систематизацији	 радних	
места	у	Градској	управи	града	Лознице	број	
110-1/2016-III1	од	27.04.2016.	године	;

								 У	 	 ПОГЛАВЉУ	 II ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА ОПШТУ УПРАВУ, II4  Kaнцеларија 
за послове месне самоуправе Бања 
Ковиљача   

	 	 	 	 	 	 	 	радно	место	под	редним	бројем	 	„2“ 
„АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЊА КОВИ-
ЉАЧА“,	брише се

Члан 2.

								 У	 	 ПОГЛАВЉУ	 II ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ, II5  Kaнцеларија за 
послове месне самоуправе   Лешница 

	 	 	 	 	 	 	 радно	место	под	редним	бројем	 	„2“ 
„АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕШНИЦА“,	
брише се

Члан 3.

							 	У		ПОГЛАВЉУ	III ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ  радно	место	под	редним	бројем 
„3” „Помоћник градоначелника за области 
јавних предузећа и установа“, мења	 се	
и	 гласи: „Помоћник градоначелника 
за развој предузетништва и приватне 
иницијативе“

 
	 Број	извршилаца:	1

 Опис послова:
    
											 Предлаже	 пројекте	 ,	 даје	 мишљења,	
покреће	 иницијативе	 и	 даје	 упутства	
при	 решавању	 питања	 из	 области	 преду-
зетништва	и	приватне	иницијативе.
                                                                   
         Посебни услови: Високо	образовање	
стечено	 на	 студијама	 другог	 степена	 из	
области	 друштвено-хуманистичких	 наука	
и	 техничко-технолошких	 наука	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ	 бодова,	 (дипломске	
академске	 студије-мастер,	 специјалистичке	
академске	 студије,	 специјалистичке	 стру-
ковне	 студије),	 односно	 са	 стеченим	 обра-
зовањем	на	основним	студијама	у	трајању	од	
најмање	четири	године	и	најмање	3	године	
радног	искуства	у	струци.
        

Члан 4.

								 У	 ПОГЛАВЉУ	 IV ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНИСТИ  радно	 место	 под	 редним	
бројем „2” „Помоћник градоначелника 

- ГРАДСКА УПРАВА -
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за области друштвених делатности- 
образовања, културе, информисања 
и младе“, мења	 се	 и	 гласи: „Помоћник 
градоначелника за друштвене делатно-
сти“

          Посебни услови: Високо	образовање	
стечено	 на	 студијама	 другог	 степена	 из	
области	 друштвено-хуманистичких	 наука	
и	 техничко	 технолошких	 наука	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ	 бодова,	 (дипломске	
академске	 студије-мастер,	 специјалистичке	
академске	 студије,	 специјалистичке	 стру-
ковне	 студије),	 односно	 са	 стеченим	
образовањем	 на	 основним	 студијама	 у	
трајању	од	најмање	четири	године	и	најмање	
3	године	радног	искуства	у	струци.
                                               

Члан 5.

							 	 У	 	 ПОГЛАВЉУ	 VIII ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, отвара	
се	ново	радно место	под	редним	бројем „3” 
„Помоћник градоначелника за комуналну 
привреду, урбанизам и грађевинарство“ .

										 Број	извршилаца:	1

   Опис послова:
    
											 Предлаже	 пројекте	 ,	 даје	 мишљења,	
покреће	 иницијативе	 и	 даје	 упутства	 при	
решавању	 питања	 из	 области	 комуналне	
привреде,	урбанизма	и	грађевинарства.

         Посебни услови: Високо	образовање	
стечено	 на	 студијама	 другог	 степена	 из	
области	 друштвено-хуманистичких	 наука	
и	 техничко-технолошких	 наука	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ	 бодова,	 (дипломске	
академске	 студије-мастер,	 специјалистичке	
академске	 студије	 ,специјалистичке	
струковне	 студије),	 односно	 са	 стеченим	
образовањем	 на	 основним	 студијама	 у	
трајању	од	најмање	четири	године	и	најмање	
3	године	радног	искуства	у	струци.

	Радно	место	под	редним	бројем	„3”, 
постаје	радно	место	под	редним	броје	„4”.

Члан 6.

У	 	 ПОГЛАВЉУ	V ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ , 
отвара	 се	 ново	 радно место	 под	 редним	
бројем „2” „Помоћник градоначелника за 
економски развој и улагања“ .

										 Број	извршилаца:	1
  
    Опис послова:
    
											 Предлаже	 пројекте	 ,	 даје	 мишљења,	
покреће	 иницијативе	 и	 даје	 упутства	 при	
решавању	 питања	 из	 области	 економског	
развоја	и	улагања.

         Посебни услови: Високо	образовање	
стечено	 на	 студијама	 другог	 степена	 из	
области	 друштвено-хуманистичких	 наука	
и	 техничко-технолошких	 наука	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ	 бодова,	 (дипломске	
академске	 студије-мастер,	 специјалистичке	
академске	 студије,	 специјалистичке	 стру-
ковне	 студије),	 односно	 са	 стеченим	
образовањем	 на	 основним	 студијама	 у	
трајању	од	најмање	четири	године	и	најмање	
3	године	радног	искуства	у	струци.

 Члан 7.
                                                                 
							 	 Овај	 правилник	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Лознице“,	а	ступа	
на	 снагу	 даном	 добијања	 сагласности	
Градског	већа	града	Лознице.

Број: 110-2/2016- III1
Дана: 20.05.2016. године 
Л о з н и ц а

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић, 
дипл. правник, с.р.
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5
На	основу	члана	9.	став	1.	тачка	2.	и	

став	2.	тачка	2.	3акона	о	платама	у	државним	
органима	и	 јавним	службама	 (“Сл.	 гласник	
РС”,	 бр.	 34/01	 и	 92/11),	 члана	 2.	 став	 1.	
Уредбе	 о	 коефицијентима	 за	 обрачун	 и	
исплату	 плата	 именованих	 и	 постављених	
лица	 и	 запослених	 у	 државним	 органима	
(“Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	 44/08	 -	 пречишћен	
текст	 и	 2/12)	 члана	 44.	 Статута	 града	
Лознице	(“Сл.	лист	града	Лознице”,	бр.	8/14	
–	пречишћен	текст)	и	члана	44.	Пословника		
Скупштине	града	Лознице	(“Сл.	лист	града	
Лознице”,	бр.	16/08),	Комисија	за	кадровска	
и	 административна	 питања	 Скупштине	
града	Лознице,	на	седници	од	30.	маја	2016.	
године,	донела	је

О Д Л У К У
о  изменама и допунама Одлуке о  

коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних, именованих и 

постављених лица у органима града 
Лознице

Члан 1.

	 У	 Одлуци	 о	 коефицијентима	 за	
обрачун	 и	 исплату	 плата	 изабраних,	
именованих	и	постављених	лица	у	органима	
града	Лознице	број	06-28/13	од	28.јуна	2013.	
године	 и	 бр.	 06-36/13	 од	 30.09.2013.године		
(„Сл.	лист	града	Лознице“,	бр.	14/13)	у	члану	
2.	став	1.	тачка	1)	мења	се	и	гласи:

‘’1)		 1.1.	за	помоћника	градоначелника	за	
друштвене	 делатности,	 коефицијент	 21,50	
увећан	 за	 13,50	 по	 основу	 сложености	 и	
одговорности	послова
	 1.2.	 за	 помоћника	 градоначелника	
за	економски	развој	и	улагања	коефицијент	
21,50	увећан	за	12,51		по	основу	сложености	

и	одговорности	послова
	 	 	 	 	 	 	 1.3.	 за	 помоћника	 градоначелника		
за	 комуналну	 привреду,	 урбанизам	 и	
грађевинарство	коефицијент		21,50	увећан	за	
12,51		по	основу	сложености	и	одговорности	
послова
							 1.4.	 за	 помоћника	 градоначелника	
за	 развој	 предузетништва	 и	 приватне	
иницијативе	 коефицијент	 21,50	 увећан	 за	
12,51		по	основу	сложености	и	одговорности	
послова
 
	 У	ставу	2.	тачка	1)	мења	се	и	гласи:	

‘’1)	 1.1.	за	помоћника	градоначелника	за	
друштвене	делатности........................16,84%
	 1.2.за	 помоћника	 градоначелника	 за	
економски	развој	и	улагања................12,14%
	 1.3.	 за	 помоћника	 градоначелника		
за	 комуналну	 привреду,	 урбанизам	 и	
грађевинарство	...................................12,14%
	 1.4.за	 помоћника	 градоначелника	
за	 развој	 предузетништва	 и	 приватне	
иницијативе	.......................................12,14%’’

	 После	 тачке	 4)	 додаје	 се	 тачка	 	 4.1.	
која	гласи:
‘’4.1)	за	заменика	секретара	Скупштине	.......
.............................................................12,14%’’

Члан 2.

После	 члана	 2.	 додаје	 се	 	 члан	 	 2а.	
који	гласи:	

‘’2а.
	 Заменик	 председника	 Скупштине		
који	 није	 на	 сталном	 раду	 у	 Скупштини	
града	има	право	на	накнаду	плате	у	висини	
разлике	између	пуног	износа	плате	утврђене	
за	 функцију	 коју	 обавља	 	 и	 плате	 коју	
остварује	у	радном	односу’’.

- КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА -
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Члан 3.

Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења	 	 а	 примењиваће	 се	 	 од	 23.	 маја	 2016.	
године.	

Члан 4.

  Одлуку	објавити	у	„Службеном	листу	града	Лознице“.

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-12/16
Датум: 30. мај 2016. године
Л о з н и ц а
                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                    Дејан Кузмановић, с.р.
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