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 На основу члана 2. Закона о радним 
односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98 - др, 
49/99 - др, 34/01 - др и 39/02), члана 1. став 2. 
и члана 3. Закона о раду („Службени гласник 
РС“, број 24/05, 61/05 и 13/13), Анекса 
посебног колективног уговора за државне 
органе („Службени гласник РС“, број 50/15) 
и члана 40. став 1. и 2. Одлуке о Градској 
управи („Службени лист града Лознице“, 
број 20/08, 9/09, 8/10 и 3/15), начелник 
Градске управе града Лознице, донео је

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О РАДНИМ 

ОДНОСИМА

Члан 1.

 У Правилнику о радним односима 
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 9/14) назив 
поглавља VII мења се и гласи: „ПЛАТЕ, 
НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ТРОШ-
КОВА И ДРУГА ПРИМАЊА“.

Од члана 36. до члана 44. Правилника 
о радним односима (у даљем тексту: 
Правилник) реч: «зарада» замењује се речју: 
«плата». 

Члан 2.
           
 Члан 36. мења се и гласи:   
           «Запослени у Градској управи има 
право на одговарајућу плату, која се утврђује 
у складу са законом, Анексом посебног 

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХIX    •    Број 6 
4. септембар 2015. године    •    Лозница

- ГРАДСКА УПРАВА -
колективног уговора за државне органе 
(у даљем тексту: Анекс) и Правилником.
 
 Плата се утврђује на основу:

основице за обрачун плате, 1) 

коефицијента који се множи осно-2) 
вицом, 

додатака на плату,3) 

обавеза које запослени плаћа по 4) 
основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање из 
плате, у складу са законом.

 Основна плата се одређује множењем 
коефицијента са основицом за обрачун 
плата.»

Члан 3.

  У члану 37. став 1. мења се и гласи:
«Запослени у Градској управи има 

право на додатак на основну плату:

за рад на дан празника који је нерадни 1) 
дан 110% од основице;

за рад ноћу (између 22,00 и 06,00 2) 
часова на редног дана), ако такав рад 
није вреднован при утврђивању цене 
рада 26% од основице;

запослени у Градској управи за сваки 3) 
сат који по налогу претпостављеног 
ради дуже од пуног радног времена 
(прековремени рад) има право на 
сат и по слободно. Рад дужи од 
пуног радног времена месечно се 
прерачунава у слободне сате, које 
запослени мора да искористи у току 
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наредног месеца. Запосленом коме 
због природе послова радног места 
не буде омогућено да у току наредног 
месеца искористи слободне сате, 
за сваки сат прековременог рада 
исплатиће се вредност сата основне 
плате запосленог увећано за 26%. 
Право на додатак за прековремени 
рад утврђује се решењем начелника 
Градске управе које у образложењу 
мора да садржи разлоге због којих 
запослени не може да искористи 
слободне сате;

за време проведено у радном односу 4) 
(минули рад) у висини од 0,4% основне 
плате за сваку навршену годину рада 
у радном односу у државном органу, 
органу аутономне покрајине, односно 
органу локалне самоуправе, независно 
од тога у ком органу је радио и да ли 
је орган у коме је запослени радио 
у међувремену променио назив, 
облик организовања или је престао 
да постоји. Право  на минули рад 
остварује се и за године рада код 
послодавца од кога је Градска управа 
преузела надлежности, послове 
и запослене. Запослени остварује 
право на минули рад и за године 
рада проведене у органима ранијих 
савезних држава чији је правни 
следбеник Република Србија, а који 
су услед промене државног уређења 
престали да постоје.»

 Став 2. брише сe.

Став 3. мења се и гласи:
«Додаци из става 1. овог члана 

утврђују се на основу вредности радног сата 
основне плате запосленог.»

Члан 4.

           Члан 39. мења се и гласи:   
«Запослени у Градској управи има 

право на накнаду плате у висини просечне 

плате у предходних 12 месеци, и то за 
време:
     

коришћења годишњег одмора;1) 

плаћеног одсуства утврђеног законом 2) 
и овим правилником;

одсуствовања са рада на дан празника 3) 
који је нерадни дан;

стручног усавршавања на које је 4) 
упућен од стране Градске управе;

учешћа на научним скуповима, 5) 
симпозијумима, конгресима, семи-
нарима на које је упућен од стране 
послодавца или стране синдиката.

Члан 5.

    У члану 43. став 1.  додају се тачка 3. 
и 4. које  гласе:

«3. Накнаду трошкова погребних 
услуга у случају смрти члана уже породице, 
а члановима уже породице у случају смрти 
запосленог на основу уредне документације 
а највише до неопорезованог износа у складу 
са Законом о порезу на доходак грађана.
 Члановима уже породице у смислу 
ове тачке сматрају се брачни друг, деца и 
усвојеници запосленог.

4. Поклон за Дан жена – 8. март  
запосленим женама  у Градској управи  у 
вредности до неоперезованог износа у складу 
са Законом о порезу на доходак грађана.»
 

Члан 6.

 Члан 44. мења се и гласи:

«Запослени у Градској управи има 
право на солидарну помоћ за случај:

дуже или теже болести запосленог 1) 
или члана његове уже породице 
(доказ који се подноси: налаз лекара 
специјалисте, лекарске комисије 
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или лекарског конзилијума, доказ о 
клиничком или болничком лечењу из 
које непосредно произилази да се ради 
о болести која изискује веће трошкове 
у поступку дијагностике – снимање 
скенером, магнетна резонанаца, 
односно веће трошкове лечења, 
односно оперативни захвати);

настанка теже инвалидности 2) 
запосленог (доказ који се подноси: 
налаз лекара специјалисте и 
инвалидске комисије);

здравствене рехабилитације запо-3) 
сленог (доказ који се подноси: упут 
и мишљење лекара о потреби упу-
ћивања у рехабилитациони центар);

набавке ортопедских помагала и 4) 
апарата за рехабилитацију запосленог 
или члана његове уже породице (доказ 
који се подноси: рачун о куповини 
ортопедског помагала или апарата 
за рехабилитацију и налаз лекара 
специјалисте, лекарске комисије или 
лекарског конзилијума);

набавке лекова за запосленог или 5) 
члана уже породице (доказ који се 
подноси: рачун о куповини лека и 
налаз и мишљење лекара специјалисте 
на основу уредне документације);

помоћ члановима уже породице, 6) 
односно малолетној деци запосленог 
за случај смрти запосленог и 
запосленом за случај смрти члана 
уже породице;

помоћ због уништења или оштећења 7) 
имовине, елементарних и других 
ванредних догађаја до висине 
неопорезивог износа који је 
предвиђен законом којим се уређује 
порез на доходак грађана;

рођења детета з8) апосленог – у 
висини просечне зараде без пореза 

и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове 
статистике.

Члановима уже породице у смислу 
oвог члана, сматрају се брачни друг, 
ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, 
браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ.

Висина помоћи у току године, у 
случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) до 
5) овог члана признаје се на основу уредне 
документације, у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету града Лознице, а 
највише до висине три просечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике.

Висина помоћи у току године, у 
случају  утврђеном у ставу 1. тачка 6. 
овог члана признаје се у износу од 1/2 
просечне зараде  без пореза и доприноса 
по запосленом  у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, у случају 
смрти брачног друга и деце а у износу од 
1/3 просечне зараде без пореза и доприноса 
по запосленом  у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике у случају 
смрти браће, сестара и родитеља.

У случају да су оба родитеља запослена 
у Градској управи, право из става 1. тачка 8) 
овог члана, остварује мајка детета.

Запослени може да оствари право 
на солидарну помоћ, уколико право 
на ортопедска помагала, апарате за 
рехабилитацију, лекове и др. није остварено 
у складу са другим прописима из области 
обавезног социјалног осигурања, борачко-
инвалидске заштите и другим прописима.»
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Члан 7.

  Члан 45. мења се и гласи:   
«Запослени има право на јубиларну 

новчану награду у висини просечне зараде 
без пореза и доприноса по запосленом 
у Републици Србији 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, тако да се 
исплаћује:

за 10 година рада у радном односу – у 1. 
висини просечне зараде без пореза и 
доприноса; 

за 20 година рада у радном односу – 2. 
у висини новчане награде из тачке 1. 
овог члана увећане за 25%; 

з3. а 30 година рада у радном односу – 
у висини новчане награде из тачке 2. 
овог члана увећане за 25%; 

за 40 година рада у радном односу – 4. 
у висини новчане награде из тачке 3. 
овог члана увећане за 25%. 

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 остваривао права 
из радног односа.

У случају да је Градска управа 
преузела послове и запослене од другог 
послодавца који је престао да постоји, као 
услов за остваривање права на јубиларну 
награду рачунају се и године рада у радном 
односу код предходног послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује на 
дан када запослени стиче право на јубиларну 
новчану награду а најкасније  30 дана од дана 
стицања права на исту.»

Члан 8.

После члана 45. додаје се нов члан 
45а. који гласи:

«Запослени у Градској управи има 
право на годишњу награду. 

Годишња награда исплаћује се 
запосленом по правилу једном годишње 
у месецу јануару, а Градска управа и 
репрезентативни синдикат се могу 
споразумети и о томе да се годишња награда 
запосленом исплати изузетно у више 
делова.

 О висини и начину исплате годишње 
награде Градска управа и репрезентативни 
синдикат преговарају у поступку доношења 
Одлуке о буџету града за сваку годину.»

Члан 9.
            

 У члану 47. у ставу 2. после  речи: 
«Лозница» додају се речи: «уколико 
овлашћени превозник није у могућности да 
свој ред вожње уреди тако да се запосленим 
у Градској управи омогући редован долазак 
и одлазак са рада.»

Члан 10.
  
 У члану 68.  у ставу 3. речи:  
«пензијског стажа» замењују се речима: 
«рада проведених у радном односу.» 

Члан 11.

        У члану 70. став 1. тачка 1. се мења и 
гласи:

«1. по основу стручне спреме:

запосленима са високом и вишом - 
стручном спремом........5 радних дана

запосленима са средњом школском - 
спремом...........................3 радна дана

запосленима који раде на пословима - 
где је као услов у систематизацији 
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послова утврђен III степен – КВ рад-
ник...................................1 радни дан»

У ставу 1. тачка 4. мења се и гласи:

«4.  по основу година рада проведених у 
радном односу:

запосленом преко 30 година - 
рада проведених у радном 
односу.........................  5 радних дана,

запосленом од 25 до 30 година рада - 
проведених у радном односу ..............
........................................ 4 радна дана,

запосленом од 15 до 25 година рада - 
проведених у радном односу ..............
........................................ 3 радна дана,

запосленом од 5 до 15 година рада - 
проведених у радном односу ..............
........................................ 2 радна дана,

запосленом до 5 година рада - 
проведених у радном односу...............
.......................................1 радни дан. »

 После тачке 4. додаје се тачка 5. која 
гласи: 
 «5.  по основу бриге о деци и 
члановима уже породице:

родитељу, усвојитељу, старатељу или - 
хранитељу са једним малолетним 
дететом - за 2 радна дана, а за свако 
наредно малолетно дете по 1 радни 
дан,

самохраном родитељу са дететом до - 
14 година - за 3 радна дана, с тим што 
се овај број дана увећава за по 2 радна 
дана за свако наредно дете млађе од 
14 година,

запосленом који се стара о члану уже - 
породице који је ометен у развоју, има 
тешко телесно оштећење или болест 
услед које је потпуно или врло слабо 
покретан - за 5 радних дана.

 Самохраним родитељем у смислу 
овог члана сматра се родитељ који сам врши 
родитељско право, када је други родитељ 

непознат, или је умро, или сам врши 
родитељско право на основу одлуке суда или 
када само он живи са дететом, а суд још није 
донео одлуку о вршењу родитељског права 
и у другим случајевима утврђеним законом 
којим се уређују породични односи. »

Члан 12.

Члан 74. мења се и гласи:
«Запослени у Градској управи има 

право на одсуство са рада уз накнаду плате 
(плаћено одсуство) у случају:

 
1. ступања у  брак запосленог  ................

...................................... 5 радних дана

2. порођаја супруге или усвојења 
детета........................... 5 радних дана

3.  порођаја другог члана уже породице .
.........................................  1 радни дан

4. полагања стручног испита који је 
обавезан услов за рад на радном 
месту на које је распоређен ................
.........................................3 радна дана

ступања у брак детета односно 5. 
пасторка, усвојеника или храњеника .
......................................... 3 радна дана

6. отклањања последица у домаћинству 
запосленог изазваним елементарним 
непогодама, хаваријама, пожаром или 
другим непредвидим разлозима више 
силе ...............................  3 радна дана

7. селидбе .............................3 радна дана

8. поласка детета запосленог у први 
разред основне школе .........................
.......................................  2 радна дана

9. испраћаја   детета односно пасторка, 
усвојеника/це или храњеника/це у 
војску ..............................2 радна дана

10. полагања испита у оквиру стручног 
усавршавања или образовања .......
........................................ по 1 радни 
дан,  а највише 7 радних дана у току 
календарске године;
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11. теже болести члана уже породице ......
..................................... 7  радних дана

12. смрти члана уже породице ..................
.................................... 5 радних дана

13. смрти родитеља брачног друга 
запосленог ......................3 радна дана

14. смртни крвног сродника .....................
.......................................... 1 радни дан

15. за сваки случај добровољног давања 
крви, рачунајући и дан давања крви 
....................... 3 узастопна радна дана

16. учешће у такмичењу у организацији 
синдиката до ................7 радних дана

       Члановима уже породице у 
смислу овог члана сматрају се брачни 
друг, ванбрачни друг, деца, браћа, сестре, 
родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.
      Плаћено одсуство из става 1. овог 
члана може се користити у току календарске 
године у укупном трајању – од 7 радних 
дана.
      Изузетно, у случајевима из става 1. 
тачке 1, 2, 4, 5, 6, 11 и 12 овог члана укупан 
број радних дана који се користе као плаћено 
одсуство у току календарске године, увећава 
се за број дана који је утврђен као време 
одсуства у сваком од тих случајева.
     Плаћено одсуство се одобрава на 
писмени захтев запосленог, под условом 
да је запослени приложио одговарајућу 
документацију (доказ о постојању правног 
основа за коришћење плаћеног одсуства).»
 

Члан 13.

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

Број: 110-1/2015-III1
Датум: 2. септембар 2015. године
Л о з н и ц а

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 50/2015) и члана 40. став 1. и 2. Одлуке о 
Градској управи града Лознице («Службени 
лист града Лознице», број 20/2008, 9/2009, 
8/2010 и 3/2015), начелник Градске управе 
града Лознице, донео је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА

ЗАПОСЛЕНИХ  У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 1.

 У Правилнику о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата запослених у 
Градској управи града Лозница број 110-
2/2014-III1од 04.11.2014. године  назив 
поглавља V мења се и гласи: „ НАКНАДЕ 
ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ТРОШКОВА И 
ДРУГА ПРИМАЊА“.

Члан 2.

 У члану 23. став 1. мења се и гласи:
«Запослени у Градској управи има 

право на додатак на основну плату:
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за рад на дан празника који је нерадни 1) 
дан 110% од основице;

за рад ноћу (између 22,00 и 06,00 2) 
часова наредног дана), ако такав рад 
није вреднован при утврђивању цене 
рада 26% од основице;

запослени у Градској управи за сваки 3) 
сат који по налогу претпостављеног 
ради дуже од пуног радног времена 
(прековремени рад) има право на 
сат и по слободно. Рад дужи од 
пуног радног времена месечно се 
прерачунава у слободне сате, које 
запослени мора да искористи у току 
наредног месеца. Запосленом коме 
због природе послова радног места 
не буде омогућено да у току наредног 
месеца искористи слободне сате, 
за сваки сат прековременог рада 
исплатиће се вредност сата основне 
плате запосленог увећано за 26%. 
Право на додатак за прековремени 
рад утврђује се решењем начелника 
Градске управе које у образложењу 
мора да садржи разлоге због којих 
запослени не може да искористи 
слободне сате;

за време проведено у радном односу 4) 
(минули рад) у висини од 0,4% основне 
плате за сваку навршену годину рада 
у радном односу у државном органу, 
органу аутономне покрајине, односно 
органу локалне самоуправе, независно 
од тога у ком органу је радио и да ли 
је орган у коме је запослени радио 
у међувремену променио назив, 
облик организовања или је престао 
да постоји. Право  на минули рад 
остварује се и за године рада код 
послодавца од кога је Градска управа 
преузела надлежности, послове 
и запослене. Запослени остварује 
право на минули рад и за године 
рада проведене у органима ранијих 
савезних држава чији је правни 
следбеник Република Србија, а који 

су услед промене државног уређења 
престали да постоје.»

 Став 2. брише сe.

Став 3. мења се и гласи:
«Додаци из става 1. овог члана 

утврђују се на основу вредности радног сата 
основне плате запосленог.»

Члан 3.

           Члан 24. мења се и гласи:   
«Запослени у Градској управи има 

право на накнаду плате у висини просечне 
плате у претходних 12 месеци, и то за 
време:

1)  коришћења годишњег одмора;

2)  плаћеног одсуства утврђеног законом 
и овим правилником;

3)  одсуствовања са рада на дан празника 
који је нерадни дан;

4) стручног усавршавања на које је 
упућен од стране Градске управе;

5) учешћа на научним скуповима, 
симпозијумима, конгресима, семина-
рима на које је     упућен од стране 
послодавца или стране синдиката.

Члан 4.

  У члану 28. став 1. додају се тачка 3. 
и 4. које  гласе:

«3. Накнаду трошкова погребних 
услуга у случају смрти члана уже породице, 
а члановима уже породице у случају смрти 
запосленог на основу уредне документације 
а највише до неоперезованог износа у складу 
са Законом о порезу на доходак грађана.
           Члановима уже породице у смислу 
ове тачке сматрају се брачни друг, деца и 
усвојеници запосленог.
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 4. Поклон за Дан жена – 8. март  
запосленим женама  у Градској управи  у 
вредности до неоперезованог износа у складу 
са Законом о порезу на доходак грађана.»

Члан 5.

 Члан 29. мења се и гласи:

«Запослени у Градској управи има 
право на солидарну помоћ за случај:

дуже или теже болести запосленог или 1) 
члана његове уже породице (доказ који 
се подноси: налаз лекара специјалисте, 
лекарске комисије или лекарског 
конзилијума, доказ о клиничком или 
болничком лечењу из којег непосредно 
произилази да се ради о болести која 
изискује веће трошкове у поступку 
дијагностике – снимање скенером, 
магнетна резонанаца, односно веће 
трошкове лечења, односно оперативни 
захвати);

настанка теже инвалидности 2) 
запосленог (доказ који се подноси: 
налаз лекара специјалисте и 
инвалидске комисије);

здравствене рехабилитације запо-3) 
сленог (доказ који се подноси: упут и 
мишљење лекара о потреби упућивања 
у рехабилитациони центар);

набавке ортопедских помагала и 4) 
апарата за рехабилитацију запосленог 
или члана његове уже породице (доказ 
који се подноси: рачун о куповини 
ортопедског помагала или апарата 
за рехабилитацију и налаз лекара 
специјалисте, лекарске комисије или 
лекарског конзилијума);

набавке лекова5)  за запосленог или 
члана уже породице (доказ који се 
подноси: рачун о куповини лека и 
налаз и мишљење лекара специјалисте 
на основу уредне документације);

помоћ члановима уже породице, 6) 
односно малолетној деци запосленог 
за случај смрти запосленог и 
запосленом са случај смрти члана уже 
породице;

помоћ због уништења или оштећења 7) 
имовине, елементарних и других 
ванредних догађаја до висине 
неопорезивог износа који је предвиђен 
законом којим се уређује порез на 
доходак грађана,

рођења детета запосленог – у висини 8) 
просечне зараде без пореза и допри-
носа у Републици Србији према 
последњем објављеном податкуорга-
на надлежног за послове статистике.

Члановима уже породице у смислу 
oвог члана, сматрају се брачни друг, 
ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, 
браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ.

Висина помоћи у току године, у 
случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) до 
5) овог члана признаје се на основу уредне 
документације, у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету града Лознице, а 
највише до висине три просечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике.

Висина помоћи у току године, у 
случају  утврђеном у ставу 1. тачка 6. 
овог члана признаје се у износу од 1/2 
просечне зараде  без пореза и доприноса 
по запосленом  у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, у случају 
смрти брачног друга и деце а у износу од 
1/3 просечне зараде без пореза и доприноса 
по запосленом  у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике у случају 
смрти браће, сестара и родитеља.
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           У случају да су оба родитеља запослена 
у Градској управи, право из става 1. тачка 8) 
овог члана, остварује мајка детета.

Запослени може да оствари 
право на солидарну помоћ, уколико 
право на ортопедска помагала, апарате 
за рехабилитацију, лекове и др. није 
остварено у складу са другим прописима 
из области обавезног социјалног осигурања, 
борачко-инвалидске заштите и другим 
прописима.»

Члан 6.

 Члан 30. мења се и гласи:   
«Запослени има право на јубиларну 

новчану награду у висини просечне зараде 
без пореза и доприноса по запосленом 
у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за 
послове статистке, с тим што се висина 
новчане награде увећава за 25% при сваком 
наредном остваривању тог права, тако да се 
исплаћује:

за 10 годин1) а рада у радном односу – у 
висини просечне зараде без пореза и 
доприноса; 

за  20 година рада у радном односу – 2) 
у висини новчане награде из тачке 1. 
овог члана увећане за 25%;

з3) а 30 година рада у радном односу – 
у висини новчане награде из тачке 2. 
овог члана увећане за 25%;

за 40 година рада у радном односу – 4) 
у висини новчане награде из тачке 3. 
овог члана увећане за 25%.

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 остваривао права 
из радног односа.

У случају да је Градска управа 
преузела послове и запослене од другог 
послодавца који је престао да постоји, као 
услов за остваривање права на јубиларну 
награду рачунају се и године рада у радном 
односу код претходног послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује на 
дан када запослени стиче право на јубиларну 
новчану награду а најкасније  30 дана од дана 
стицања права на исту.»

Члан 7.

После члана 30. додаје се нов члан 
30а. који гласи:

«Запослени у Градској управи има 
право на годишњу награду. 

Годишња награда исплаћује се 
запосленом по правилу једном годишње 
у месецу јануару, а Градска управа и 
репрезентативни синдикат се могу 
споразумети и о томе да се годишња награда 
запосленом исплати изузетно у више 
делова.

 О висини и начину исплате годишње 
награде Градска управа и репрезентативни 
синдикат преговарају у поступку доношења 
Одлуке о буџету града за сваку годину.»

Члан 8.

 У члану 32. у ставу 2. после  речи: 
«Лозница» додају се речи: «уколико 
овлашћени превозник није у могућности да 
свој ред вожње уреди тако да се запосленим 
у Градској управи омогући редован долазак 
и одлазак са рада.»
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Члан 9.

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

Број: 110-1/2015-III1
Датум: 2. септембар 2015. год.
Л о з н и ц а

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић,
дипл. правник, с.р.

- КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА  ПИТАЊА -

3
На основу члана 1. став 2. и члана 3.  

Закона о раду («Службени гласник РС», број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Анекса 
посебног колективног уговора за државне 
органе («Службени гласник РС», број 50/15),  
и члана 44. став 1. алинеја 2. Пословника 
Скупштине града Лозницe („Службени лист 
града Лознице”, број 16/2008), Комисија 
за кадровска и административна питања 
Скупштине града Лознице, на седници од 4. 
септембра 2015. године, донела је

                                                                      
OДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О РАДНО-ПРАВНОМ 

СТАТУСУ ИЗАБРАНИХ  И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ОД СТРАНЕ 

ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
  
 

Члан 1.

 У Oдлуци о радно-правном статусу 
изабраних и постављених лица од стране 
органа града Лознице  („Сл. лист града 
Лознице“, бр. 9/14) назив поглавља II мења се 
и гласи:  «НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА».

Од члана 3. до члана 8. Одлуке 
о радно-правном статусу изабраних и 
постављених лица од стране органа града 
Лознице (у даљем тексту: Одлука) реч: 
«зарада» замењује се речју: «плата». 

Члан 2.

  У члану 3. став 1. мења се и гласи:
«Изабрани и постављени у Граду и 

Градској управи има право на додатак на 
основну плату:

за рад на дан празника који је нерадни 1) 
дан 110% од основице;

за рад ноћу (између 22,00 и 06,00 2) 
часова наредног дана), ако такав рад 
није вреднован при утврђивању цене 
рада 26% од основице;

изабрани и постављени у Граду у 3) 
Градској управи за сваки сат који  
ради дуже од пуног радног времена 
(прековремени рад) има право на 
сат и по слободно. Рад дужи од 
пуног радног времена месечно се 
прерачунава у слободне сате, које 
изабрани и постављени  мора да 
искористи у току наредног месеца. 
Изабраном и постављеном  коме због 
природе послова радног места не буде 
омогућено да у току наредног месеца 
искористи слободне сате, за сваки 
сат прековременог рада исплатиће 
се вредност сата основне плате 
запосленог увећано за 26%. Право на 
додатак за прековремени рад утврђује 
се решењем председника Скупштине 
града  које у образложењу мора да 
садржи разлоге због којих запослени 
не може да искористи слободне сате;
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за време проведено у радном односу 4) 
(минули рад) у висини од 0,4% 
основне плате за сваку навршену 
годину рада у радном односу у 
државном органу,  органу аутономне                  
покрајине,  односно  органу  локалне  
самоуправе,  независно  од тога у ком 
органу је радио и да ли је орган у коме 
је запослени радио у међувремену 
променио назив, облик организовања 
или је престао да постоји. Право  на 
минули рад остварује се и за године 
рада код послодавца од кога је Град 
односно Градска управа преузела                
надлежности, послове и запослене.

 
 Изабрани и постављени остварује 
право на минули рад и за године рада 
проведене у  органима ранијих савезних 
држава чији је правни следбеник Република 
Србија, а који су услед промене државног 
уређења престали да постоје.»  

Члан 3.

           Члан 4. мења се и гласи:   
«Изабрани и постављени у Граду и 

Градској управи има право на накнаду плате 
у висини просечне плате у претходних 12 
месеци, и то за време:
     

коришћења годишњег одмора;1) 

плаћеног одсуства утврђеног законом 2) 
и овом одлуком;

одсуствовања са рада на дан празника 3) 
који је нерадни дан;

стручног усавршавања на које је 4) 
упућен од стране Града и Градске 
управе;

учешћа на научним скуповима, 5) 
симпозијумима, конгресима, семи-
нарима на које је упућен од стране 
послодавца или стране синдиката.

Члан 4.

    У члану 7. став 1.  додају се тачке 3. 
и 4. које  гласе:

«3. Накнаду трошкова погребних 
услуга у случају смрти члана уже породице, 
а члановима уже породице у случају смрти 
изабраног или постављеног на основу уредне 
документације а највише до неоперезованог 
износа у складу са Законом о порезу на 
доходак грађана.

           Члановима уже породице у смислу 
ове тачке сматрају се брачни друг, деца и 
усвојеници изабраног или постављеног.

    
 4. Поклон за Дан жена – 8. март  

изабраним и постављеним женама у 
Граду и Градској управи  у вредности до 
неоперезованог износа у складу са Законом 
о порезу на доходак грађана.»

Члан 5.

 Члан 8. мења се и гласи:

«Изабрани и постављени у Граду и  
Градској управи има право на солидарну 
помоћ за случај:

дуже или теже болести изабраног 1) 
или постављеног лица  или члана 
његове уже породице (доказ који се 
подноси: налаз лекара специјалисте, 
лекарске комисије или лекарског 
конзилијума, доказ о клиничком 
или болничком лечењу из којег 
непосредно произилази да се ради о 
болести која изискује веће трошкове 
у поступку дијагностике – снимање 
скенером, магнетна резонанаца, 
односно веће трошкове лечења, 
односно оперативни захвати);

настанка теже инвалидности 2) 
изабраног или постављеног лица  
(доказ који се подноси: налаз 
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лекара специјалисте и инвалидске 
комисије);

здравствене рехабилитације иза-3) 
браног или постављеног лица  (доказ 
који се подноси: упут и мишљење 
лекара о потреби упућивања у 
рехабилитациони центар);

набавке ортопедских помагала и 4) 
апарата за рехабилитацију изабраног 
или постављеног лица или члана 
његове уже породице (доказ који 
се подноси: рачун о куповини 
ортопедског помагала или апарата 
за рехабилитаију и налаз лекара 
специјалисте, лекарске комисије или 
лекарског конзилијума);

набавке лекова за изабрано или 5) 
постављено лице  или члана уже 
породице (доказ који се подноси: 
рачун о куповини лека и налаз и 
мишљење лекара специјалисте на 
основу уредне документације);

помоћ члановима уже породице, 6) 
односно малолетној деци изабраног 
или постављеног лица   за случај 
смрти изабраног или постављеног 
лица и изабраном или постављеном 
лицу за случај смрти члана уже 
породице;

помоћ због уништења или оштећења 7) 
имовине, елементарних и других 
ванредних догађаја до висине 
неопорезивог износа који је 
предвиђен законом којим се уређује 
порез на доходак грађана,

рођење дет8) ета изабраног или 
постављеног лица – у висини про- 
сечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа над-
лежног за послове статистике.

Члановима уже породице у смислу 
oвог члана, сматрају се брачни друг, 

ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, 
браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ.

Висина помоћи у току године, у 
случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) до 
5) овог члана признаје се на основу уредне 
документације, у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету града Лознице, а 
највише до висине три просечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике.

Висина помоћи у току године, у 
случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог 
члана признаје се у износу ½ просечне 
зараде без пореза и доприноса по запосленом 
у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за 
послове статистике у случају смрти брачног 
друга и деце, а у износу од 1/3 просечне 
зараде без пореза и доприноса по запосленом 
у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за 
послове статистике у случају смрти браће, 
сестара и родитеља. 

У случају да су оба родитеља 
изабраног или постављеног у Граду и  
Градској управи, право из става 1. тачка 8) 
овог члана, остварује мајка детета.

Изабрани и постављени може да 
оствари право на солидарну помоћ, уколико 
право на ортопедска помагала, апарате за 
рехабилитацију, лекове и др. није остварено 
у складу са другим прописима из области 
обавезног социјалног осигурања, борачко-
инвалидске заштите и другим прописима.»

Члан 6.

  Члан 9. мења се и гласи:   
«Изабрани и постављени у Граду и 

Градској управи има право на јубиларну 
новчану награду у висини просечне зараде 
без пореза и доприноса по запосленом 
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у Републици Србији према последње 
објављеном податку органа надлежног за 
послове статистке, с тим што се висина 
новчане награде увећава за 25% при сваком 
наредном остваривању тог права, тако да се 
исплаћује:

за 10 година рада у радном односу – у 1. 
висини просечне зараде без пореза и 
доприноса; 

за  20 година рада у радном односу – 2. 
у висини новчане награде из тачке 1. 
овог члана увећане за 25%;

з3. а 30 година рада у радном односу – 
у висини новчане награде из тачке 2. 
овог члана увећане за 25%; 

за 40  година рада у радном односу – 4. 
у висини новчане награде из тачке 3. 
овог члана увећане за 25%. 

Јубиларном годином рада сматра се 
година у којој изабрани или постављени 
навршава 10, 20, 30 и 40 година рада 
проведених у радном односу у Граду и 
Градској управи града Лознице, без обзира на 
то у ком органу јединице локалне самоуправе 
је изабрани или постављени  остваривао 
права из радног односа.

У случају да је Град односно Градска 
управа преузела послове и запослене од 
другог послодавца који је престао да постоји, 
као услов за остваривање права на јубиларну 
награду рачунају се и године рада у радном 
односу код претходног послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује на 
дан када запослени стиче право на јубиларну 
новчану награду а најкасније  30 дана од дана 
стицања права на исту.»

Члан 7.

После члана 9. додаје се нов члан 9 а. 
који гласи:

«Изабрани и постављени у Граду 
и Градској управи има право на годишњу 
награду. 

Годишња награда исплаћује се 
изабраном или постављеном по правилу 
једном годишње у месецу јануару, а Град, 
односно Градска управа и репрезентативни 
синдикат се могу споразумети и о томе да се 
годишња награда изабраним и постављеним 
исплати изузетно у више делова.

 О висини и начину исплате годишње 
награде Град, односно Градска управа и 
репрезентативни синдикат преговарају у 
поступку доношења Одлуке о буџету града 
за сваку годину.»

Члан 8.
            

 У члану 11. у ставу 2. после  речи: 
«Лозница» додају се речи: «уколико 
овлашћени превозник није у могућности да 
свој ред вожње уреди тако да се изабраним 
и постављеним лицима у Граду и Градској 
управи омогући редован долазак и одлазак 
са рада.» 

Члан 9.
  
 У члану 31.  у ставу 3. речи:  
«пензијског стажа» замењују се речима: 
«рада проведених у радном односу.» 

Члан 10.

        У члану 34. став 1. тачка 1. се мења и 
гласи:

«1. по основу стручне спреме:
изабраном и постављеном са високом - 
и вишом стручном спремом................
.......................................5 радних дана
изабраном и постављеном са средњом - 
школском спремом.......3 радна дана»

У ставу 1. тачка 3. мења се и гласи:
«3.  по основу година рада проведених 

у радном односу:
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  - изабраном и постављеном преко 30 
година рада проведених у радном од-
носу................................5 радних дана

  - изабраном и постављеном од 25 до 30 
година рада проведених. у радном од
носу.................................4 радна дана,

  - изабраном и постављеном од 15 до 
25 година рада проведених у радном 
односу.............................3 радна дана,

  - изабраном и постављеном од 5 до 15 
година рада проведених у радном 
односу .......................... 2 радна дана,

  - изабраном и постављеном до 5 
година рада проведених у радном 
односу............................ 1 радни дан.»

 После тачке 3. додаје се тачка 4. која 
гласи: 
 «4.  по основу бриге о деци и 
члановима уже породице:

родитељу, усвојитељу, старатељу или - 
хранитељу са једним малолетним 
дететом - за 2 радна дана, а за свако 
наредно малолетно дете по 1 радни 
дан,
самохраном родитељу са дететом до - 
14 година - за 3 радна дана, с тим што 
се овај број дана увећава за по 2 радна 
дана за свако наредно дете млађе од 
14 година,
изабраном и постављеном који се - 
стара о члану уже породице који је 
ометен у развоју, има тешко телесно 
оштећење или болест услед које је 
потпуно или врло слабо покретан - за 
5 радних дана.

 
 Самохраним родитељем у смислу 
овог члана сматра се родитељ који сам врши 
родитељско право, када је други родитељ 
непознат, или је умро, или сам врши 
родитељско право на основу одлуке суда или 
када само он живи са дететом, а суд још није 
донео одлуку о вршењу родитељског права 
и у другим случајевима утврђеним законом 
којим се уређују породични односи.»

Члан 11.

Члан 37. мења се и гласи:
«Изабрани и постављени у Граду и  

Градској управи има право на одсуство са 
рада уз накнаду плате (плаћено одсуство) у 
случају:

 
ступања у  брак   изабраног или 1. 
постављеног................. 5 радних дана

порођаја супруге или усвојења дете- 2. 
та....................................5 радних дана

порођаја другог члана уже породице .3. 
........................................  1 радни дан

полагања стручног испита који је 4. 
обавезан услов за рад на радном 
месту на које је распоређен ................
.......................................   3 радна дана

ступања у брак детета односно 5. 
пасторка, усвојеника или храњеника  
........................................ 3 радна дана

отклањања последица у домаћинству 6. 
изабраног или постављеног изазва-
ним еленентарним непогодама, ха-
варијама, пожаром или другим 
непредвидивим разлозима више силе 
..........................................3 радна дана

селидбе ...........................3 радна дана7. 

поласка детета изабраног или 8. 
постављеног у први разред основне 
школе...............................2 радна дана

испраћаја   детета односно пасторка, 9. 
усвојеника/це или храњеника/це у 
војску ..............................2 радна дана

полагања испита у оквиру стручног 10. 
усавршавања или образовања ..........
.................................. по 1 радни дан,                       
а највише 7 радних   дана у току 
календарске године

теже болести члана уже породице .....11. 
......................................7  радних дана

смрти члана уже породице .................12. 
...................................... 5 радних дана
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смрти родитеља брачног друга 13. 
изабраног или запосленог...................
..........................................3 радна дана

смрти крвног сродника ...1 радни дан14. 

за сваки случај добровољног давања 15. 
крви, рачунајући и дан давања крви 
........................3 узастопна радна дана

учешће у такмичењу у организацији 16. 
синдиката ................до 7 радних дана

 Члановима уже породице у 
смислу овог члана сматрају се брачни 
друг, ванбрачни друг, деца, браћа, сестре, 
родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

      Плаћено одсуство из става 1. овог 
члана може се користити у току календарске 
године у укупном трајању – од 7 радних 
дана.

      Изузетно, у случајевима из става 1. 
тачке 1, 2, 4, 5, 6, 11 и 12 овог члана укупан 
број радних дана који се користе као плаћено 
одсуство у току календарске године, увећава 
се за број дана који је утврђен као време 
одсуства у сваком од тих случајева.

     Плаћено одсуство се одобрава на 
писмени захтев изабраног или постављеног, 
под условом да је изабрани или постављени  
приложио одговарајућу документацију 
(доказ о постојању правног основа за 
коришћење плаћеног одсуства)».

Члан 12.

 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Лознице“.

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА

ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ

Број:  06-19/15     
Дана: 4. септембар 2015. године 
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Маријана  Искић, с.р.
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