
1 
 На основу члана 2. Закона о радним 
односима у државним органима (‘’Службени  
гласник РС’’, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,  
34/01 и 39/02), члана 1. став 2. и члана  3. 
Закона о раду (‘’Службени гласник РС’’, 
број 24/05, 61/05, 13/13), Анекса посебног 
колективног уговора за државне органе  
(‘’Службени гласник РС’’, број 11/09) 
и  члана 40. став 1. и 2. Одлуке о Градској  
управи (‘’Службени лист града Лознице’’,  
број 20/08, 9/09 и 8/10), начелник  Градске 
управе града Лознице, по овлашћењу  
градоначелника, донео је
 

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о 

радним односима

Члан 1.

У Правилнику о радним односима  
број 110-4/2013-III1 од 21. 08 .2013. године 
у  поглављу VII-5 НАКНАДА ТРОШКОВА 
ДОЛАСКА И ОДЛАСКА СА ПОСЛА И  
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, члан 45. мења 
се и гласи:

 ‘’Запослени остварују право на 
накнаду трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада ако је удаљеност од места 
становања до места рада већа од три 
километра.
 Запосленом чије је место становања у 
подручју у ком је обезбеђено функционисање 
градско-приградског превоза путника, који 
обавља овлашћени превозник, обезбеђује 
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се месечна претплатна карта овлашћеног 
превозника, или одговарајући новчани износ 
у висини цене превозне карте за одговарајућу 
релацију, по важећем ценовнику овлашћеног 
превозника на који сагласност даје надлежни 
орган града Лознице, у складу са изјавом 
запосленог. 
 Запосленом чије је место становања 
ван подручја у ком је обезбеђено 
функционисање градско-приградског пре-
воза путника, обезбеђује се месечна 
претплатна карта изабраног превозника, 
или одговарајући новчани износ, у складу са 
изјавом запосленог. 

Запосленом чије је место становања 
ван подручја у ком је обезбеђено 
функционисање градско-приградског пре-
воза путника и који путује на релацији за коју 
се не може обезбедити месечна претплатна 
карта, има право на накнаду стварних 
трошкова превоза.’’

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу  
наредног дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу града Лознице’’.

Број: 110-1/2014-III1
Датум: 23.09.2014. год.
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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, 34/01 и 39/02), 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 

П Р А В И Л Н И К
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 
постављених лица и запослених у Градској 
управи града Лознице број 110-2/2013-III1 од 
21. 08. 2013. године у поглављу X НАКНАДА 
ТРОШКОВА ОДЛАСКА И ДОЛАСКА СА 
ПОСЛА И СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, члан 
36. мења се и гласи:

 ‘’Запослени остварују право на 
накнаду трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада ако је удаљеност од места 

становања до места рада већа од три 
километра.
 Запосленом чије је место становања у 
подручју у ком је обезбеђено функционисање 
градско-приградског превоза путника, који 
обавља овлашћени превозник, обезбеђује 
се месечна претплатна карта овлашћеног 
превозника, или одговарајући новчани износ 
у висини цене превозне карте за одговарајућу 
релацију, по важећем ценовнику овлашћеног 
превозника на који сагласност даје надлежни 
орган града Лознице, у складу са изјавом 
запосленог. 
 Запосленом чије је место становања 
ван подручја у ком је обезбеђено 
функционисање градско-приградског пре-
воза путника, обезбеђује се месечна 
претплатна карта изабраног превозника, 
или одговарајући новчани износ, у складу са 
изјавом запосленог. 

Запосленом чије је место становања 
ван подручја у ком је обезбеђено 
функционисање градско-приградског пре-
воза путника и који путује на релацији за коју 
се не може обезбедити месечна претплатна 
карта, има право на накнаду стварних 
трошкова превоза.’’

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу  
наредног дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу града Лознице’’.

Број: 110-1/2014-III1
Датум: 23.09.2014. год.
Л о з н и ц а

                                                                         
НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић, 
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           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 ) и 
члана 44. став 1. aлинеја 2. Пословника 
Скупштине града Лознице (‘’Службени 
лист града Лознице’’, број 16/08), Комисија 
за кадровска и административна питања 
Скупштине града Лознице, на седници 
одржаној  29.09.2014. године, донела је 

                                           
О Д Л У К У

о изменама  Одлуке  о  радно-правном  
статусу  изабраних и  постављених лица 

од стране  органа града Лознице

                                                                                                          

Члан 1.

У Одлуци о радно-правном статусу 
изабраних и постављених лица од стране 
органа града Лознице (‘’Сл. лист града 
Лознице’’ бр. 10/13), члан 11. мења се и 
гласи:

‘’Изабрана и постављена лица 
остварују право на накнаду трошкова 
превоза за долазак и одлазак са рада ако је 
удаљеност од места становања до места рада 
већа од три километра.

Изабраном и постављеном лицу 
чије је место становања у подручју у ком 
је обезбеђено функционисање градско-
приградског превоза путника, који обавља 
овлашћени превозник, обезбеђује се месечна 
претплатна карта овлашћеног превозника, 
или одговарајући новчани износ у висини 
цене превозне карте за одговарајућу 

релацију, по важећем ценовнику овлашћеног 
превозника на који сагласност даје надлежни 
орган града Лознице, у складу са изјавом 
запосленог. 
 Изабраном и постављеном лицу 
чије је место становања ван подручја у ком 
је обезбеђено функционисање градско-
приградског превоза путника, обезбеђује 
се месечна претплатна карта изабраног 
превозника, или одговарајући новчани 
износ, у складу са изјавом запосленог. 

Изабрано и постављено лице чије 
је место становања ван подручја у ком 
је обезбеђено функционисање градско-
приградског превоза путника и који путује 
на релацији за коју се не може обезбедити 
месечна претплатна карта, има право на 
накнаду стварних трошкова превоза.’’

Члан 2.

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: 06-35/14                                                                  
Датум: 29.09.2014. год.
Л о з н и ц а
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