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 На основу члана  1. став 2. и члана 
2. став 2. Закона о раду („Службени гласник 
РС“, број 24/05, 61/05 и 75/14) Закона о 
допунама Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени 
гласник РС“, број 99/14), Уредбе о изменама 
Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника 
(„Службени гласник РС“, број 84/14) и 
члана 44. став 1. алинеја 2. Пословника 
Скупштине града Лознице („Службени 
лист града Лознице”, број 16/08), Комисија 
за кадровска и административна питања 
Скупштине града Лознице, на седници од 7. 
новембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О РАДНО-ПРАВНОМ 
СТАТУСУ ИЗАБРАНИХ И

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ОД СТРАНЕ 
ОРГАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим Одлуком уређују се појединачна 
права, из радних односа изабраних и 
поставњених лица од стране органа Града.

Члан 2.

 Права, обавезе и одговорности 
изабрана и постављена лица од стране 
органа Града остварују у складу са Законом, 
Колективним уговором и овом Одлуком. 

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХVIII    •    Број 9 
7. новембар 2014. године    •    Лозница

- КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА  ПИТАЊА -

II  НАКНАДЕ ЗАРАДА, ДОДАЦИ И 
ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 3.

 Изабрани и постављени у Граду и Град-
ској управи има право на увећану зараду за: 

1. Рад  на дан  празника који је нерадни 
дан - 110%  од основице

2.  Рад ноћу (између 22,00 и 06,00 часова 
наредног дана), ако такав рад  није 
вреднован при утврђивању цене рада 
- 26%

3.  Прековремени рад - 26% од осно-
вице

4.  По основу времена проведеног на раду 
за сваку пуну годину рада остварену 
у радном односу код послодавца  – 
0,4% од основице. 
Све установе у истој делатности 

обухваћене истим планом мреже, односно 
од истог нивоа власти сматрају се истим 
послодавцем у смислу става 1. тачке 4. овог 
члана.
 Ако су се истовремено стекли услови  
по више основа  утврђених у ставу 1. тачка 
1-3 овог члана, проценат увећане зараде не 
може бити нижи од збира процената  по 
сваком од  основа увећања. 

Члан 4.

 Изабрани и постављени у Граду и 
Градској управи има право на накнаду зараде 
за време: 

1. Коришћења годишњег одмора
2.  Одсуствовања са рада на дан  празника 

који је нерадни дан
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3.  Плаћеног одсуства
4. Војне вежбе и одазивање на позив 

државног органа
 Накнада зараде из претходног става  
исплаћује се у висини просечне зараде у 
претходних 12 месеци. 

Члан 5.

 Изабрани и постављени у Граду 
и Градској управи има право на накнаду 
зараде за време одсуствовања са рада због 
привремене спречености за рад до 30 дана и 
то:

1. У висини од 65% просечне зараде  
у претходних 12  месеци  пре месеца  у којем 
је наступила привремена спреченост за рад 
с тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене у складу са Законом,  ако је 
спреченост за рад проузрокована болешћу  
или повредом ван рада. 

2. У висини од 100%  просечне зараде 
у претходних 12 месеци пре месеца у којем 
је наступила привремена спреченост за рад 
с тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене у складу са Законом,  ако је 
спреченост за рад проузрокована повредом 
на раду или професионалном болешћу. 

Члан 6.

 Изабрано и постављено лице у 
Граду и Градској управи које је на поро-
диљском одсуству, одсуству ради неге 
детета и посебне неге детета, има право на 
исплату разлике накнаде зараде од Законом 
прописаног максимума до износа зараде коју 
би запослена породиља остварила да ради.

III  ДРУГА ПРИМАЊА
          

Члан 7.

 Изабрани и постављени у Граду и 
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 осноса по сили Закона 
због губитка радне способности,  исплаћује 
се у висини 125% од зараде коју би изабрани 
или постављени  остварио  за месец који 
претходи месецу у коме се исплаћује 
отпремнина,  с тим да она не може бити нижа 
од две  просечне зараде у Републици Србији, 
према  последњем коначном објављеном 
податку  републичког органа  надлежног за 
послове статистике на дан исплате. 

2. Новогодишње пакетиће за децу 
изабраних и постављених лица, старости 
до 15 година живота, у вредности до 
неопорезованог износа који је предвиђен 
законом којим се уређује порез на доходак 
грађана.

IV  СОЛИДАРНА ПОМОЋ 

Члан 8.

 Изабраном и постављеном у Граду и 
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 
изабраног и постављеног лица али не више 
од неопорезованог износа који је предвиђен 
Законом  о  порезу на доходак грађана.    

2. Дуже или тешке болести изабраног 
или постављеног лица 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 лечења-оперативни 
захвати.

3. Настанка  теже инвалидности  
запосленог (доказ који се подноси: налаз 
специјалисте и инвалидске комисије).
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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 1,2, 5. и 6. овог члана сматрају се 
брачни друг и деца запосленог. 
 Висина помоћи у току године, у 
случајевима утврђеним у ставу 1. тачке 
2,3,4,5,6 овог члана признаје се на основу 
уредне документације у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету града Лознице, а 
највише до висине три просечне нето зараде 
по запосленом у привреди Републике Србије 
према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике. 

V  ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ   
                                                                     

Члан 9.
 

 Изабрани и постављени у Граду и 
Градској управи 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 изабрани или постављени  
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 
изабрани или постављни остварио права из 
радног односа.

Јубиларна награда додељује се по 
правилу на Дан града.

Изузетно, ако изабраном и поставље-
ном престаје рад у Градској управи града 
Лознице, а остварио је право на јубиларну 
награду, награда ће се исплатити изабраном 
или постављеном након престанка рада или 
његовом наследнику.

VI  НАКНАДА ТРОШКОВА ДОЛАСКА 
И ОДЛАСКА С ПОСЛА И СЛУЖБЕНА 
ПУТОВАЊА  

Члан 10.
  

 Изабрани и постављени у Граду 
и Градској управи има право  на накнаду 
трошкова за:

- долазак и одлазак с посла
- за службено путовање.

Долазак и одлазак с посла

Члан 11.

 Изабрани и постављени  остварује 
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 чије 
је место становања у подручју у ком је 
обезбеђено функционисање градског-
приградског превоза путника, који обавља 
овлашћени превозник, обезбеђује се месечна 
преплатна карта овлашћеног  поревозника, 
или одговарајући новчани износ, у висини 
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цене превозне карте за одговарајућу 
релацију, по важећем ценовнику овлашћеног 
превозника на који сагласност даје надлежни 
орган града Лознице, у складу  са изјавом 
изабраног или постављеног.
 Изабрани и постављени, 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 изабраног или постављеног.  
           Изабрани и постављени, 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 12.

 Изабрани и постављени, приликом 
заснивања радног односа потписује изјаву 
у којој прецизира адресу становања и 
опредељује начин накнаде трошкова 
превоза.
 Изабрани и постављени има право 
да промени опредељени начин накнаде 
трошкова превоза, подношењем нове изјаве.
 Изабрани и постављени је у обавези 
да, у случају промене адресе становања, 
поднесе нову изјаву, најкасније у року од 
месец дана од дана промене.  
             Повећање накнаде трошкова превоза 
за долазак и одлазак са рада, изабраног 
или постављеног који у току рада промени 
место становања, може бити надокнађено од 
стране Градске управе, али тек по одобрењу 
председника Скупштине.
              

Службено путовање

Члан 13.

 Службеним путовањем у смислу овог 
Правилника  сматра се путовање на које 

се изабрани и постављени  упућује да по 
налогу овлашћеног лица изврши одређени 
службени посао ван седишта града.  

Члан 14. 

Накнада трошкова за службено 
путовање обухвата:

Дневницу и трошкове ноћења.1. 
Накнаду за превоз од седишта 2. 
градског органа до места у које се 
упућује ради извршења службеног 
посла.
Накнаду осталих трошкова у вези са 3. 
вршењем службеног посла (накнаде 
за резервацију места у превозном 
средству, накнада трошкова за превоз 
у градском саобраћају)

Члан 15.

Дневница за службено путовање 
рачуна се од часа поласка на службено 
путовање до часа повратка са службеног 
путовања.

Цела дневница исплаћује се за време 
од 1200 до 2400  часа проведених на службеном 
путовању, а половина дневнице исплаћује се 
за време од 0800 до 1200  часова проведених на 
службеном путовању.

Члан 16.
 
 Дневница за службено путовање 
износи 5% од просечне месечне зараде по 
запосленом у привреди Републике према 
последњем коначно објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан поласка на службено 
путовање.
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Члан 17.

 Накнада трошкова ноћења исплаћује 
се у висини стварних трошкова по при-
ложеном рачуну.

Члан 18.

 Налог за службено путовање садржи 
податке који се односе на лично и породично 
име изабраног и постављеног, место и циљ 
путовања, датум поласка и повратка, износ 
дневнице, износ аконтације која се може 
исплатити и врсту превозног средства које 
се може користити за службено путовање.
           Налог за службени пут у земљи или 
иностранству издаје овлашћено лице.

Члан 19.

 Накнада за превоз на службеном 
путовању признаје се у висини стварних 
трошкова превоза у јавном саобраћају од 
места рада, односно седишта града до места 
где треба да се обави службени посао.

Члан 20.

        Накнаде осталих трошкова у вези са 
вршењем службеног посла исплаћују се у 
висини стварних трошкова.

Члан 21.

     Ако се због хитности, односно потреба 
службеног посла не може користити 
превозно средство јавног саобраћаја, може 
се користити сопствени аутомобил по 
писменом одобрењу овлашћеног лица, у 
којем су наведени разлози хитности.
 Накнада трошкова превоза сопственим 
аутомобилом из става 1. овог члана износи 
30% од прописане цене за 1 литар погонског 
горива по пређеном километру.

Члан 22.
      
 Обрачун путних трошкова са 
одговарајућим доказима о њиховој висини 
(карте за превоз, рачун за преноћиште, 
рачун за остале трошкове и др.) подноси се 
овлашћеном лицу ради одобравања исплате 
накнаде за службено путовање у року од 3 
дана по завршеном службеном путовању.

Члан 23.

   Дневнице и накнаде осталих трошкова 
везаних за службено путовање у иностранство, 
утврђују се према прописима који важе за 
изабрана, постављена и именована лица у 
републичким органима. 

 

VII   РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И 
ОДСУСТВА

Члан 24.
 
 Радно време у Градској управи траје 
40 часова у радној недељи.

Члан 25.

 Изабрани и постављени  је обавезан 
да ради дуже од пуног радног времена у 
случају више силе, изненадног повећања 
обима посла и у другим случајевима када је 
неопходно да се у одређеном року заврши 
посао који није планиран (прековремени 
рад).

 Изабрани и постављени  не може 
да ради прековремено дуже од 8 часова 
недељно.
            
 Изабрани и постављени  не може да 
ради дуже од 12 часова дневно укључујући 
и прековремени рад.                                                          
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Члан 26.
              

Радна недеља у Граду односно у 
Градској управи траје 5 радних дана.
 Радни дан по правилу траје 8 часова.

Члан 27.

 Рад који се обавља у времену од 2200 
часа до 0600 часова наредног дана сматра се 
радом ноћу.

Члан 28.

              Изабрани и постављени који ради 
најмање шест часова дневно  има право 
на одмор у току дневног рада у трајању од  
најмање 30 минута.
 Одмор у току дневног рада не може 
се користити на почетку или на крају радног 
времена.
 Време одмора из става 1. овог члана 
урачунава се у радно време.
 

Члан 29.

  Изабрани и постављени има право на 
одмор између  у трајању од најмање 12 сати 
непрекидно у оквиру 24 часа, ако законом 
није другачије одређено. 

Члан 30.

 Изабрани и постављени има право на 
недељни одмор у трајању од најмање 24 часа 
напрекидно којем се додаје време одмора 
из члана 29. ове одлуке  ако законом није 
другачије одређено,  а ако је неопходно да 
ради на дан свог недељног одмора мора  му 
се обезбедити одмор у трајању од најмање 
24 часа непрекидно  у току наредне недеље.

Годишњи одмори

Члан 31.

           За сваку календарску годину изабрани 
и постављени има право на годишњи одмор 

у трајању од најмање 18 радних дана, а 
највише 25 радних дана.
 Дужина годишњег одмора преко 
18 радних дана утврђује се у складу 
са критеријумима утврђеним овим 
Правилником а у складу са посебним 
колективним уговором.
 
             Изабрани и постављени  са навршених 
30 година пензијског стажа има право на 
годишњи одмор у трајању од 30 радних 
дана.

Члан 32.

 Изабрани и постављени стиче 
право на коришћење годишњег одмора 
у календарској години после месец дана 
непрекидног рада од дана заснивања радног 
односа у Градској управи .
 Под непрекидним радом сматра се 
и време привремене спречености за рад у 
смислу прописа о здравственом осигурању 
и одсуства са рада уз накнаду зараде.
             Изабрани и постављени не може да се 
одрекне права на годишњи одмор, нити му 
се то право може ускратити или заменити 
новчаном накнадом, осим у случају престанка 
радног односа у складу са Законом.

Члан 33.

 Изабрани и постављени  има право на 
дванаестину годишњег одмора из члана 68 
овог Правилника (сразмерни део)  за сваки  
месец дана рада у календарској години у 
којој засновао радни однос или у којој му 
престаје радни однос.

Члан 34.

 Дужина годишњег одмора утврђује се 
тако што се законски минимум од 18 радних 
дана увећава: 
 1. по основу доприноса у раду 
односно сложености послова  радног места:
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-  изабраном и постављеном са високом 
стручном спремом ............5 радних дана

- изабраном и постављеном са вишом 
стручном спремом .............. 3 радна дана

- изабраном и постављеном  са средњом 
стручном спремом ...............2 радна дана

 
 2. по основу одговорности изабраним 
и постављеним............................3 радна дана

 
             3. по основу  радног искуства:
- изабраном и постављеном до 10 година 

радног искуства......................1 радни дан
- изабраном и постављеном од 10 до 20 

година радног искуства........2 радна дана
- изабраном и постављеном са преко 20 

година радног искуства........3 радна дана

Члан 35.

 Годишњи одмор користи се 
једнократно или у два или више делова, у 
складу са овом одлуком.
 Ако изабрани  и постављени  користи 
годишњи одмор у деловима, први део 
користи у трајању од најмање две  радне 
недеље непрекидно  у току календарске 
године, а остатак  најкасније до 30 јуна 
наредне године. 
             Изабрани  и постављени  има право 
да годишњи одмор користи у два дела, осим 
ако се са председником Скупштине града  
споразуме да годишњи одмор користи у 
више делова. 
            Изабрани  и постављени  који није у 
целини или делимично искористио годишњи 
одмор у календарској години због одсутности 
са рада ради коришћења породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 
посебне неге детета- има право да тај одмор 
искористи до 30. јуна наредне године.

Члан 36.

            У случају престанка радног односа, 
изабрани и постављени који није искористио 

годишњи одмор у целини или делимично, 
има право на исплату новчане накнаде уместо 
коришћења годишњег одмора, у висини 
просечне зараде у предходних 12 месеци, 
сразмерно броју дана неискоришћеног 
годишњег одмора.
    Накнада из става 1. овог члана има 
карактер накнаде штете.

Члан 37.

 Изабрани и постављени има право на 
одсуство са рада уз накнаду плате (плаћено 
одсуство) у укупном трајању до пет радних 
дана у току календарске године у следећим 
случајевима:
- склапање брака, порођаја супруге,  теже 

болести члана уже породице ....................
.............................................5 радних дана

- за испраћај сина у војску и венчања дете-
та..............................................1 радни дан

- селидбе..................................2 радна дана
- смрти родитеља брачног друга запосле- 

ног..........................................3 радна дана
- у случају полагања стручног испита........

................................................3 радна дана
- у случају полагања правосудног испита..

.............................................5 радних дана
- у случају полагања магистратуре, докто-

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

 Поред права на одсуство из става 
1. овог члана изабрани и постављени  има 
право на плаћено одсуство још:
 1. због смрти члана уже породице.......
...................................................5 радних дана
 2. за сваки случај добровољног 
давања крви рачунајући и дан давања крви...
.................................2 (узастопна) радна дана

Члановима уже породице сматрају се 
брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, 
усвојиоци, стараоци и лица која живе у 
заједничком домаћинству.
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Члан 38.

 Изабраном и постављеном се 
може одобрити одуство без накнаде плате 
(неплаћено одсуство) у календарској години 
у следећим случајевима:
 1. обављање неодложних личних 
послова, неговање болесног члана уже 
породице до 30 дана,
 2. други оправдани разлози.

 Председник Скупштине града   може 
на захтев изабраног и постављеног да истом 
омогући коришћење неплаћеног одсуства и 
у дужем трајању.
 За време одсуствовања са рада из 
става 1. овог члана изабраном и постављеном 
мирују права и обавезе из радног односа 
ако законом односно другим актом није 
другачије одређено.
 Коришћење и дужину неплаћеног 
одсуства, решењем одобрава председник 
Скупштине града.

VIII  ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 39.

 Радни однос изабраних и поставље-
них престаје под условима и на начин 
утврђен Законом о раду, Законом о радним 
односима у државним органима и другим 
законима.

Члан 40.

          Изабрано лице по престанку функције 
има право на накнаду плате три месеца 
од дана када му је престала функција, а у 
висини плате коју је имао на дан престанка 
функције.
 Право на накнаду плате престаје пре 
протока рока од три месеца ако бивши 

функционер заснује радни однос или стекне 
право на пензију, а може бити продужено за 
још три месеца ако у та три месеца стиче 
право на пензију.

Члан 41.

 Постављено лице које по истеку 
мандата не буде поново постављено 
или које у току трајања мандата  не буде 
разрешено може се распоредити на радно 
место у Градској управи града Лозница које 
одговара његовој стручној спреми и радним 
способностима. 
             Уколико  се постављено лице не 
може распоредити на начин из става 1. овог 
члана или не прихвати радно место на које је 
распоређено, престаје му радни однос.
 Постављено лице из става 2. овог 
члана има право на накнаду плате три месеца 
од дана када му је престала функција, а у 
висини плате коју је имао на дан престанка 
функције.
            Право на накнаду плате престаје 
пре протока рока од три месеца ако бивши 
функционер заснује радни однос или стекне 
право на пензију, а може бити продужено за 
још три месеца ако у та три месеца стиче 
право на пензију.

IX ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРА-
ВА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ

Члан 42.

 Права, обавезе и одговорности из 
радног односа изабрани и постављени  
у Граду Лозници остварују у складу са  
Законом, Колективним уговором и овом 
Одлуком.

Члан 43.

 О појединачним правима изабраних 
и постављених лица од стране Града, о 
њиховом радно-правном статусу, питањима 
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која се односе на плате и додатке, накнаде 
и остала примања одлучује Комисија за 
кадровска и административна питања.

                                                                                
Члан 44.

 О правима из радног односа 
именованих и постављених лица у органима 
града Лознице одлучује  председник 
Скупштине града Лозница, и то: о одобрењу 
одласка на службени пут, прековременом 
раду, плаћеном одсуству, годишњем одмору, 
радном времену  и о другим правима 
предвиђеним Законом.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

         Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о радно - правном 
статусу изабраних и постављених лица од 

стране града Лознице (“Службени лист 
града Лознице”, бр. 10/13, 18/13, 1/14-испр. 
и 7/14).
           

Члан 46.

      Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у «Службеном листу 
града Лознице» а одредбе члана 7. став 
1. тачка 1. примењиваће се од 18.08.2014. 
године, а одредбе члана 3. став 1. тачка 4. 
примењиваће се од 19.09.2014. године.

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-35/2014       
Дана: 7. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Маријана  Искић, с.р.

2 

На основу члана 2. Закона о радним односима 
у државним органима (“Службени гласник 
РС”, број 48/91, 66/91, 44/98, 44/99, 34/2001 
и 39/2002), члана 1. став 2. и члана 2. став 
2. Закона о раду („Службени гласник РС“, 
број 24/05, 61/05 и 75/14), Закона о допунама 
Закона о платама у државним органима и 
јавним службама („Службени гласник РС“, 
број 99/14), Уредбе о изменама Уредбе о 
накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника („Службени 
гласник РС“, број 84/14) 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, дана 03.11.2014. године, донео  је

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О РАДНИМ ОДНОСИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим Правилником уређују се права, 
обавезе и одговорности из радних односа 
запослених  лица у Градској управи града 
Лознице ( у даљем тексту: запослени), а 
нарочито начин и услови пријема у радни 
однос, права и дужности приправника, 
распоређивање запослених, права и 
дужности запослених, звања и занимања 
запослених, плата,   радно време, одмори 
и одсуства, општа и посебна заштита 
запосленог, престанак радног односа, права 

- ГРАДСКА УПРАВА -
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запослених за чијим је радом престала 
потреба и остваривање и заштита права 
запослених.

Члан 2.

 Заснивањем радног односа запослени 
остварује права и обавезе из радног односа.

Члан 3.

 Права, обавезе и одговорности 
запослени остварује у складу са Законом, 
Колективним уговором, овим Правилником 
и Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Градској 
управи града Лознице.

II  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 4.

 У радни однос у Градској управи 
може се примити лице које испуњава опште 
и посебне услове.
 Општи услови су:

1. Да је држављанин  РС
2.  Да је пунолетно.
3. Да има општу здравствену спо-

собност.
4.  Да има прописану стручну спрему.
5.  Да није осуђиван за кривично дело на 

безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање 
послова у Градској управи.

 Посебни услови утврђени су 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места.

Члан 5.

 Лице се прима у радни однос у 
Градској управу на основу:

1. акта о избору односно постављењу 
на функцију

2. коначне одлуке начелника Градске 
управе о избору између пријављених 
кандидата,

3. споразума о преузимању запосленог 
из другог државног органа.

Члан 6.

 Ради пријема у радни однос у Градској 
управи на одређено и неодређено време 
објављује се оглас. 
 

Члан 7.

 О потреби за попуном слободног 
радног места одлучује начелник Градске 
управе.
 Слободно радно место и услови за 
рад на одређеном радном месту пријављују 
се Националној служби за запошљавање.
 Оглас се расписује на време од осам 
дана и објављује се у средствима јавног 
информисања. 
 Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси начелник Градске управе 
у року од 15 дана од дана истека рока за 
оглашавање.
 Лице које се пријавило на оглас 
може поднети приговор на одлуку о избору 
начелника Градске управе, у року од осам 
дана од пријема одлуке о избору, у складу са 
одредбама закона и овог Правилника које се 
односе на заштиту права запослених.
 После доношења коначне одлуке о 
избору, начелник Градске управе доноси 
решење о пријему у радни однос.

Члан 8.

 Радни однос заснива се на одређено 
време када је у питању заснивање радног 
односа чије је трајање унапред одређено 
објективним разлозима који су оправдани 
роком или извршењем одређеног посла или 
наступањем одређеног догађаја, за време 
трајања тих потреба. 
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 Радни однос на одређено време из 
става 1. овог члана  може се засновати са 
истим запосленим, један или више пута, за 
период који са прекидима или без прекида 
не може бити дужи од 24 месеца.
 Прекид краћи од 30 дана не сматра се 
прекидом периода из става 2. овог члана.
             Изузетно од става 2. овог члана, радни 
однос на одређено време може се засновати:

- због замене привремено одсутног 
запосленог, до његовог повратка;

- за рад на пројекту чије је време 
унапред одређено, најдуже до 
завршетка пројекта;

 Радни однос заснован на одређено 
време не може да постане радни однос на 
неодређено време.

Члан 9.

 Радни однос заснива се даном сту-
пања на рад.
 Запослени ступа на рад даном 
утврђеним решењем о заснивању радног 
односа.

Члан 10.

 Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места 
може се утврдити пробни рад као посебан 
услов за пријем у радни однос.
 Пробни рад може трајати најмање 
један месец, а најдуже три месеца.
 Пробни рад прати трочлана комисија 
коју одређује начелник Градске управе и своје 
мишљење о пробном раду даје начелнику 
ради доношења одлуке. Чланови Комисије 
морају имати најмање исти степен и врсту 
стручне спреме као и запослен на пробном 
раду.
 Запосленом који за време пробног 
рада није показао одговарајуће радне 
способности престаје радни однос истеком 
рока утврђеног решењем о заснивању радног 
односа.

III  ПРИПРАВНИЦИ

Члан 11.

 Лице са средњом, вишом или високом 
стручном спремом које није било у радном 
односу, као и лице са истим степеном школске 
спреме које је у другом органу, организацији 
или заједници провело на раду краће време 
од времена утврђеног за приправнички 
стаж приправника с тим степеном школске 
спреме, прима се у радни однос на одређено 
време, под условима и на начин утврђеним 
чланом 7. овог Правилника.

Члан 12.

 Приправнички стаж траје:
-  за приправнике са високом и вишом  

стручном спремом……....……12 месеци
-  за приправнике са средњом стручном 

спремом………….....…………. 6 месеци
 Лице које у тренутку пријема у 
својству приправника има радни стаж краћи 
од времена приправничког стажа утврђеног 
за приправника са истим степеном школске 
спреме, начелник Градске управе може 
признати тај стаж као део приправничког 
стажа уколико је лице радило на истим или 
сродним пословима.
 За време приправничког стажа 
приправник се оспособљава за вршење 
одређених послова кроз практичан рад по 
Програму који је утврђен актом начелника 
Градске управе и за то време остварује сва 
права из радног односа.

Члан 13.

 По истеку приправничког стажа 
приправник је дужан да у року од 6 месеци 
положи државни стручни испит, а уколико 
га не положи у том року престаје му радни 
однос.
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 Приправник који положи државни 
стручни испит може наставити да ради на 
неодређено време у Градској управи ако 
постоји одговарајуће радно место на које 
може бити распоређен.  

Члан 14.

 Државни стручни испит приправници 
полажу на начин и по поступку утврђеним 
Уредбом о програму и начину полагања 
државног стручног испита.

Члан 15.

 Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места 
утврђује се број приправника.

Члан 16.

 У Градскoj  управи  се може закључити 
уговор о  стручном  оспособљавању ради 
обављања приправничког стажа, односно 
полагања државног стручног испита 
који је законом, односно правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места, предвиђен као посебан услов 
за заснивање радног односа, односно као 
посебан услов за самосталан рад у струци .
 Током стручног оспособљавања 
приправник- волонтер не прима зараду, с тим 
што се лицу на стручном оспособљавању 
може обезбедити новчана накнада која нема 
карактер зараде, као и друга права, обавезе 
која се утврђују уговором који са њим 
закључује начелник Градске управе.
 Током стручног оспособљавања 
приправнику - волонтеру обезбеђују се права 
из пензијског и инвалидског осигурања за 
случај инвалидности и настанка телесног 
оштећења проузрокованих повредом на раду 
или професионалном болешћу, у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању.

IV  РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 17.

 Решење о распоређивању запосленог 
доноси начелник Градске управе.

Ако потребе Градске управе захтевају 
начелник Градске управе града Лознице 
може распоредити запосленог и на друго 
радно место које одговара његовој стручној 
спреми и радним способностима.

Члан 18.

 Запослени у Градској управи може 
бити преузет без огласа у други државни 
орган за обављање послова који одговарају 
његовој стручној спреми и радном искуству 
ако се о томе споразумеју начелник Градске 
управе и функционер који руководи 
државним органом.

Члан 19.

 Запослени у Градској управи може 
бити упућен у други државни орган, због 
повећаног обима послова, без његове 
сагласности, ако се о томе споразумеју 
начелник Градске управе и функционер који 
руководи државним органом.
 Запослени из става 1. овог члана може 
бити упућен за време док трају разлози за 
упућивање, а најдуже годину дана.
 Запослени из става 1. овог члана 
остварује права, обавезе и одговорности у 
органу из кога је упућен.

Члан 20.

 Запослени у Градској управи може 
бити упућен у Покрајински, Републички или 
други државни орган до две године ако се о 
томе споразумеју начелник Градске управе 
и функционер који руководи државним 
органом и ако запослени на то пристане.
 Запосленом из става 1. овог члана 
мирују сва права и обавезе у Градској 
управи.
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 По истеку рока из става 1. овог члана, 
запослени у року од седам дана наставља 
рад на радном месту у Градској управи.

Члан 21.

 Запослени у Градској управи може, 
без његове сагласности, бити распоређен у 
друго место рада ако је удаљеност од места 
у коме запослени ради до места у које се 
распоређује на рад, мање од 50 километара 
и ако је организован редован превоз који 
омогућава благовремени долазак на рад 
и повратак са рада и обезбеђена накнада 
трошкова превоза у висини цене превозне 
карте у јавном саобраћају. 

Члан 22.

 Запослени у Градској управи дужан је 
да обавља послове који не одговарају његовој 
стручној спреми, знању и способностима у 
случају:
 1. Више силе која је већ наступила 
или се непосредно очекује ( епидемија, 
земљотрес, пожар, поплава и друге 
елементарне непогоде).
 2. Када треба спречити материјалну 
штету која прети Градској управи.
 3. Када су угрожени људски животи и 
здравље људи.
 Запослени у Градској управи дужан је 
да послове из става 1. овог члана обавља док 
трају околности из става 1. овог члана, док 
се не отклоне последице таквих околности 
и док се не успостави несметан рад, а за то 
време прима плату као да је радио на радном 
месту за које је засновао радни однос.

V   ПРАВА И ДУЖНОСТИ   
      ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 23.

 Запослени у Градској управи дужан 
је да извршава налоге начелника Градске 

управе односно непосредног руководиоца 
ако су они у границама закона.
 Кад запослени сматра да је налог 
начелника односно непосредног руководиоца 
незаконит, дужан је да му на то укаже.
 У случају из става 2. овог члана 
запослени може задржати извршење налога, 
осим ако се ради о хитној ствари.
 Поновљену наредбу у писменом 
облику запослени мора без одлагања 
извршити, осим ако би извршење наредбе 
представљало кривично дело о чему ће 
известити непосредно виши орган, односно 
орган који врши контролу или надзор над 
радом Градске управе.
 Ако запослени не упозори начелника 
Градске управе односно непосредног 
руководиоца да је налог незаконит, а налог 
изврши, одговараће за његово извршење.

Члан 24.

 Запослени у Градској управи дужан је 
да податке који представљају државну, војну 
и службену тајну чува и после престанка 
радног односа у Градској управи.

Члан 25.

 Запослени у Градској управи дужан 
је да се у току радног односа усавршава и 
да учествује у свим облицима стручног 
усавршавања који се организују у Градској 
управи, односно на који се запослени 
упућује.
 Запослени у Градској управи који је 
у радном односу на неодређено време мора 
да има положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, уколико ради на 
таквом радном месту за које је овај испит 
предвиђен као посебан услов рада. 

Члан 26.

 Запослени у Градској управи дужан је 
да у обављању послова као и својим укупним 
понашањем чува углед органа у коме ради.
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VI  ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА  
       ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 27.

 Запослени у Градској управи 
стичу звања у складу са законом и овим 
Правилником.
 Звања изражавају стручна својства 
запосленог и његову оспособљеност 
за вршење послова одређеног степена 
сложености.
 На одређеним радним местима 
у Градској управи раде запослени са 
одговарајућом школском спремом за која се 
не утврђују звања.
 За запослене из претходног става 
овог члана утврђују се занимања.

Члан 28.

 Запослени у Градској управи могу 
стицати следећа звања:

 1. У оквиру високе школске спреме:
     - самостални стручни сарадник;
     - виши стручни сарадник и
     - стручни сарадник.

 2. У оквиру више школске спреме:
     - виши сарадник и
     - сарадник.

 3. У оквиру средње школске спреме:
     - виши референт и
     - референт.

Члан 29.

 Звања у оквиру високе школске 
спреме стичу се под следећим условима:
 1. Звање самосталног стручног 
сарадника може стећи запослени који 
има високу школску спрему, најмање пет 
година радног стажа и који је оспособљен 
да самостално и систематски ради управно 
надзорне послове и послове везане за израду 
свих врста прописа и аката у Градској управи 

и сложене аналитичке материјале од значаја 
за њено функционисање, а који захтевају 
самосталност у раду и шире познавање 
проблематике из једне или више повезаних 
области.
 2. Звање вишег стручног сарадника 
може стећи запослени који има високу 
школску спрему, најмање три године радног 
стажа, а оспособљен је да самостално и 
аналитички и у сарадњи са запосленим вишег 
звања обавља управно-надзорне послове и 
послове везане за израду свих врста прописа 
у Градској управи, израду сложенијих 
аналитичких материјала, да проучава стање 
и стручно обрађује најсложенија питања из 
одговарајуће области.
 3. Звање стручног сарадника може 
стећи запослени који има високу школску 
спрему најмање годину дана радног стажа, 
а оспособљен је да ради на мање сложеним 
управно-надзорним пословима и пословима 
израде аката у Градској управи као и да ради 
у појединим фазама на изради аналитичких 
материјала уз детаљна упутства запослених 
са вишим звањима.

Члан 30.

 Звања у оквиру више школске спреме 
стичу се под следећим условима:
 1. Звање вишег сарадника може стећи 
запослени који поред више школске спреме 
има најмање три године радног стажа, а 
оспособљен је да самостално обавља мање 
стручне послове из једне или више повезаних 
области.
 2. Звање сарадника може стећи 
запослени који поред више школске спреме 
има најмање једну годину радног стажа, 
а оспособљен је да обавља мање сложене 
стручне послове уз упутства запослених са 
вишим звањима.

Члан 31.

 Звања у оквиру средње стручне 
спреме стичу се под следећим условима:
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 1. Звање вишег референта може 
стећи запослени који поред средње школске 
спреме има најмање три године радног 
стажа, а оспособљен је да самостално 
обавља мање сложене стручно - оперативне, 
административне, информатичке и њима 
сличне послове.
 2. Звање референта може стећи 
запослени који поред средње школске спреме 
има најмање шест месеци радног стажа, 
а оспособљен је да обавља мање сложене 
стручно-оперативне, административне и 
њима сличне послове уз упуства запослених 
са вишим звањима.

Члан 32.

 За запослене са одговарајућом 
школском спремом који раде на радним 
местима за која се не утврђују звања у 
смислу овог Правилника  утврђују се следећа 
занимања:
 1. Дактилограф.
 2. Висококвалификовани радник.
 3. Квалификовани радник и
 4. Неквалификовани радник.

Члан 33.

 Запослени у Градској управи 
напредују стицањем вишег звања.
 Ради утврђивања постојања услова 
за напредовање рад запослених оцењује се 
једном годишње.
 Оцењивање запослених врши се у 
складу са Уредбом о оцењивању запослених 
у државним органима.

Члан 34.

 Запослени у Градској управи може 
стећи непосредно више звање, ако у току 
две узастопне године добије једну од две 
највише предвиђене оцене.

Члан 35.

 Запослени који је оцењен најнижом 
оценом губи звање и прелази у непосредно 
ниже звање у оквиру исте школске спреме, а 
ако такво звање не постоји прелази у највише 
звање у оквиру непосредно ниже школске 
спреме.
 Запослени коме је утврђено ниже 
звање може бити распоређен на друго 
радно место, које одговара његовом знању и 
способностима.
 Ако не постоји одговарајуће радно 
место на које се може распоредити престаје 
му радни однос.

VII  ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА,  
        ДОДАЦИ И ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 36.

 Запослени у Градској управи за свој 
рад примају зараду.
             Зарада се састоји од зараде за обављени 
рад и време проведено на раду, зараде по 
основу доприноса пословном успеху и дргих 
примања по основу радног односа, у складу 
са општим актом.
             Под зарадом у смислу става 2. овог 
члана сматра се зарада која садржи порез и 
доприносе који се плаћају из зараде.

Члан 37.

  Запослени  у Градској управи има 
право на увећану зараду за: 

1. Рад  на дан  празника који је нерадни 
дан - 110%  од основице

2. Рад ноћу (између 22,00 и 06,00 
часова наредног дана), ако такав рад  није 
вреднован при утврђивању цене рада- 26%

3. Прековремени рад - 26% од осно-
вице

4. По основу времена проведеног на 
раду за сваку пуну годину рада остварену 
у радном односу код послодавца  – 0,4% од 
основице. 
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Све установе у истој делатности 
обухваћене истим планом мреже, односно 
од истог нивоа власти сматрају се истим 
послодавцем у смислу става 1. тачке 4. овог 
члана.
     Додаци из става 1. овог члана  утврђују 
се према заради коју запослени оствари на 
основу цене рада, радног учинка, времена 
проведеног на раду и времена проведеног у 
радном односу код послодавца.
 Ако су се истовремено стекли услови  
по више основа  утврђених у ставу 1. тачка 
1-3 овог члана, проценат увећане зараде не 
може бити нижи од збира процената  по 
сваком од  основа увећања. 

Члан 38.

 Запосленом у Градској управи који 
обавља послове венчања у дане државног 
празника, суботом, недељом као и радним 
даном по истеку редовног радног времена 
припада накнада у висини од 700,00 динара 
за свако обављено венчање.
 За пасивно дежурство, матичарима 
који су запослени као матичари у згради 
Градске управе припада накнада у висини од 
1000,00 динара по недељи приправности.

Члан 39.

 Запосленом припада накнада зараде: 

1. Коришћења годишњег одмора

2. Одсуствовања са рада на дан  празника 
који је нерадни дан

3. Плаћеног одсуства

4. Војне вежбе и одазивање на позив 
државног органа

 Накнада зараде из претходног става  
исплаћује се у висини просечне зараде у 
претходних 12 месеци.

Члан 40.

 Запосленом припада накнада зараде за 
време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад до 30 дана и то:

1. У висини од 65% просечне зараде  
у претходних 12  месеци  пре месеца  у којем 
је наступила привремена спреченост за рад 
с тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене у складу са Законом,  ако је 
спреченост за рад проузрокована болешћу  
или повредом ван рада. 

2. У висини од 100%  просечне зараде 
у претходних 12 месеци пре месеца у којем 
је наступила привремена спреченост за рад 
с тим да не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене у складу са Законом,  ако је 
спреченост за рад проузрокована повредом 
на раду или професионалном болешћу. 

Члан 41.

 Запослена, која је на породиљском 
одсуству, одсуству ради неге детета и 
посебне неге детета, има право на исплату 
разлике накнаде зараде од Законом 
прописаног максимума до износа зараде коју 
би запослена породиља остварила да ради.

                                                                  
VII-1  ОТПРЕМНИНА ЗАПОСЛЕНОМ 
            КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН

Члан 42.

 Запосленом коме престане радни 
однос због протека два месеца откад је постао 
нераспоређен, исплаћује се отпремнина 
за сваку навршену годину рада у радном 
односу у Градској управи града Лозница у 
висини трећине његове зараде.  
             Под зарадом сматра се просечна месечна 
зарада запосленог која му је исплаћена за 
последња три месеца која предходе месецу 
у коме је донесено решење којим је утврђено 
да је постао нераспоређен.
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Решењем се не може утврдити дужи 
период од периода који се узима у обзир за 
обрачун отпремнине , од периода утврђеног 
у ставу 1. овог члана.

Запослени не може да оствари право 
на отпремнину из става 1. овог члана, за исти 
период за који му је већ исплаћена отпремнина 
код истог или другог послодавца, 

VII-2  ДРУГА ПРИМАЊА
          

Члан 43.

 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 осноса по сили Закона због 
губитка радне способности,  исплаћује се у 
висини 125% од зараде   коју би запослено 
лице остварило  за месец који претходи 
месецу у коме се исплаћује отпремнина,  
с тим  да она не може бити нижа од две  
просечне зараде у Републици Србији, према  
последњем коначном објављеном податку  
републичког органа  надлежног за послове 
статистике на дан исплате. 

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.

VII-3   СОЛИДАРНА ПОМОЋ  
             ЗАПОСЛЕНОМ
 

Члан 44.

Запосленом у Градској управи при-
пада 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 
износа који је предвиђен Законом  о  порезу 
на доходак грађана,    

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 лечења-
оперативни захвати,

3. Настанка  теже инвалидности  
запосленог (доказ који се подноси: налаз 
специјалисте и инвалидске комисије),

4. Здравствене рехабилитације за-
посленог (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 1,2, 5. и 6. овог члана сматрају се 
брачни друг и деца запосленог. 
 Висина помоћи у току године, у 
случајевима утврђеним у ставу  1. тачке 
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2,3,4,5,6 овог члана признаје се на основу 
уредне документације у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету града Лознице, а 
највише до висине три просечне нето зараде 
по запосленом у привреди Републике Србије 
према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике. 

VII-4  ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ   
                                                                     

Члан 45.

 Запослени има право на јубиларну 
новчану награду у висини просечне нето 
зараде по запосленом у привредни 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.

VII-5 НАКНАДА ТРОШКОВА ДОЛА-
СКА И ОДЛАСКА С ПОСЛА И 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА  

Члан 46.

 Запослено лице  у Градској управи 
има право  на накнаду трошкова за:

- долазак и одлазак с посла
- за службено путовање.

Долазак и одлазак с посла

Члан 47.

 Запослени остварује 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 функциони-
сање градског-приградског превоза путни-
ка, 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 ста-
новања  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 функциони-
сање 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 48.

 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.  
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             Повећање накнаде трошкова превоза 
за долазак и одлазак са рада,  запосленог који 
у току рада промени место становања, може 
бити надокнађено од стране Градске управе, 
али тек по одобрењу начелника .

 Службено путовање

Члан 49.

 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).

VIII  УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 50.

 
 Деца умрлих и погинулих радника 
запослених у Градској управи, остварују 
право на ученичку стипендију за време 
трајања редовне наставе у основној и 
средњој школи коју похађају а чији је оснивач 
Република Србија.

Члан 51.

 Ученичка стипендија се за текућу 
школску годину исплаћује ученику односно 
законском заступнику (родитељу, старатељу), 
на благајни Градске управе и то у 10 (десет) 
једнаких месечних рата.

Члан 52.

 Висину ученичке стипандије утврђује 
начелник Градске управе на почетку сваке 

школске године, с тим да иста не може 
бити нижа од ½ неопорезованог износа 
стипендија и кредита ученика и студената, 
који је предвиђен Законом о порезу на 
доходак грађана.

Члан 53.

 Ученичке стипендије додељују се без 
обавезе враћања.

Члан 54.

 Кандидат, односно ученик или 
законски заступник ученика, приликом 
пријаве за остваривање права на ученичку 
стипендију подноси Градској управи:

1. захтев за доделу стипендије;
2. уверење о уписаном разреду основне 

или средње школе.

Стипендиста, односно корисник 
ученичке стипендије, обавезује се да 
Градској управи у току редовног школовања, 
доставља потврду о упису сваког следећег 
разреда.

Члан 55.

 Исплата ученичке стипендије 
обуставиће се ако корисник ученичке 
стипандије изгуби право да упише наредни 
разред као редован ученик.
 Исплата обустављене стипендије 
наставиће се када корисник ученичке 
стипендије оставари право да упише наредни 
разред као редован ученик.

Члан 56.

 Ученичка стипендија укинуће се у 
следећим случајевима и то:

ако стипендиста самовољно напусти - 
школу;
ако сти- пендиста буде искључен из 
школе;
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ако стипандиста изгуби право на - 
даље школовање;
ако стипендиста заснује радни - 
однос.

IX РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И 
ОДСУСТВА

Члан 57.
 
 Радно време у Градској управи траје 
40 часова у радној недељи.

Члан 58.

Радни однос може да се заснује и 
за рад са непуним радним временом на 
одређено или неодређено време.

Члан 59.

 Запослени који ради са непуним 
радним временом остварује поједина права 
(зарада, накнаде зараде, одмор у току 
дневног рада и др.) сразмерно времену 
проведеном на раду, док остала права која су 
недељива (годишњи одмор, заштита на раду, 
породиљско одсуство, права из социјалног и 
пензијско-инвалидског осигурања) остварује 
у пуном обиму, односно као и запослени који 
су засновали радни однос са пуним радним 
временом.

Члан 60.

 Запослени је обавезан да ради дуже 
од пуног радног времена у случају више 
силе, изненадног повећања обима посла и 
у другим случајевима када је неопходно да 
се у одређеном року заврши посао који није 
планиран (прековремени рад).
            Запослени не може да ради прековремено 
дуже од 8 часова недељно.
            Запослени не може да ради дуже од 12 
часова дневно укључујући и прековремени 
рад.                                                          

Члан 61.
              

Радна недеља у Градској управи траје 
5 радних дана.
 Радни дан по правилу траје 8 часова.
 Распоред радног времена утврђује 
се посебним актом који доноси начелник 
Градске управе.

Члан 62.

 Ако то захтева природа делатности, 
организација рада, боље коришћење 
средстава рада, рационалније коришћење 
радног времена и извршење одређеног посла 
у утврђеним роковима може се извршити 
прерасподела радног времена.
 У случајевима из става 1. овог члана 
прерасподела радног времена врши се тако 
да укупно радно време запосленог у периоду 
од  шест месеци  у току календарске године 
у просеку не буде дуже од пуног радног 
времена. 

Члан 63.

 У случају прерасподеле радног 
времена, радно време  не може да траје дуже 
од 60 часова недељно.
 Прерасподела радног времена из 
члана 62. овог Правилника не сматра се 
прековременим радом.

Члан 64.

 Рад који се обавља у времену од 2200 
часа до 0600 часова наредног дана сматра се 
радом ноћу.

                                                                                
Члан 65.

              Запослени који ради најмање шест 
часова дневно  има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од  најмање 30 
минута.
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 Одмор у току дневног рада не може 
се користити на почетку или на крају радног 
времена.
 Време одмора из става 1. овог члана 
урачунава се у радно време.
 Време коришћења одмора из става 1. 
овог члана утврђује начелник Градске управе 
посебном одлуком - решењем, на предлог 
начелника одељења.

Члан 66.

 Запослени има право на одмор између  
у трајању од најмање 12 сати непрекидно у 
оквиру 24 часа, ако законом није другачије 
одређено. 

Члан 67.

 Запослени има право на недељни 
одмор у трајању од најмање 24 часа 
напрекидно којем се додаје време одмора из 
члана 66 овог правилника  ако законом није 
другачије одређено  а ако је неопходно да 
ради на дан свог недељног одмора мора  му 
се обезбедити одмор у трајању од најмање 
24 часа непрекидно  у току наредне недеље.

Члан 68.

 За сваку календарску годину запо-
слени има право на годишњи одмор у трајању 
од најмање 18 радних дана, а највише 25 
радних дана.
 Дужина годишњег одмора преко 
18 радних дана утврђује се у складу са 
критеријумима утврђеним овим  правилни-
ком а у складу са посебним колективним 
уговором.
 
 Запослени са навршених 30 година 
пензијског стажа има право на годишњи 
одмор у трајању од 30 радних дана.

Члан 69.

 Запослени стиче право на коришћење 
годишњег одмора у календарској години 

после месец дана непрекидног рада од дана 
заснивања радног односа у Градској управи.
 Под непрекидним радом сматра се 
и време привремене спречености за рад у 
смислу прописа о здравсдтвеном осигурању 
и одсуства са рада уз накнаду зараде.
            Запослени не може да се одрекне права 
на годишњи одмор, нити му се то право може 
ускратити или заменити новчаном накнадом, 
осим у случају престанка радног односа у 
складу са Законом.

Члан 70.

 Дужина годишњег одмора утврђује се 
тако што се законски минимум од 18 радних 
дана увећава: 

 1. по основу доприноса у раду 
односно сложености послова  радног места:
 - запосленима са високом стручном 
спремом ....................................5 радних дана
 - запосленима са вишом стручном 
спремом.......................................3 радна дана
 - запосленима са средњом стручном 
спремом.......................................2 радна дана
 - запосленима који раде на пословима 
где је као услов у Систематизацији утврђен 
III степен - КВ радник.................1 радни дан
 
 2. по основу одговорности:
 - начелницима   одељења   ..................
......................................................3 радна дана
 - запосленима на пословима ин-
спекције, шеф рачуноводства и шефови 
одсека...........................................2 радна дана

- осталим радницима.......1 радни дан

3. по основу услова рада:
- радницима достављачима.................

.....................................................3 радна дана
- инспекторима...............2 радна дана
- програмерима...............2 радна дана
- радницима возачима....2 радна дана
- дактилографима...........2 радна дана
- радницима у обезбеђењу...................

......................................................2 радна дана
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- раднику у чајној кухињи...................
......................................................2 радна дана

- спремачицама...............2 радна дана

 4. по основу  радног искуства:
 - запосленима до 10 година радног 
искуства........................................1 радни дан
 - запосленима од 10 до 20 година 
радног искуства..........................2 радна дана
  - запосленима са преко 20 година 
радног искуства..........................3 радна дана

Члан 71.

 Запослени има право на дванаестину 
годишњег одмора из члана 68. овог 
правилника (сразмерни део)  за сваки  месец 
дана рада у календарској години у којој  је 
засновао радни однос или у којој му престаје 
радни однос.

Члан 72.

 Годишњи одмор користи се 
једнократно или у два или више делова, у 
складу са овим Правилником.
 Ако запослени користи годишњи 
одмор у деловима, први део користи у 
трајању од најмање две  радне недеље 
непрекидно  у току календарске године, 
а остатак  најкасније до 30. јуна наредне 
године. 
            Запослени има право да годишњи 
одмор користи у два дела, осим ако се са 
начелником Градске управе споразуме да 
годишњи одмор користи у више делова. 
            Запослени који није у целини или 
делимично искористио годишњи одмор у 
календарској години због одсутности са рада 
ради коришћења породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и посебне 
неге детета- има право да тај одмор искористи 
до 30. јуна наредне године.

Члан 73.

            У случају престанка радног односа, 
запослени који није искористио годишњи 
одмор у целини или делимично, има право на 
исплату новчане накнаде уместо коришћења 
годишњег одмора, у висини просечне зараде 
у претходних 12 месеци, сразмерно броју 
дана неискоришћеног годишњег одмора.
    Накнада из става 1. овог члана има 
карактер накнаде штете.

Члан 74.

 Запослени има право на одсуство са 
рада уз накнаду плате (плаћено одсуство) 
у укупном трајању до пет радних дана 
у току календарске године у следећим 
случајевима:
 - склапање брака, порођаја супруге,  
теже болести члана уже породице ...............
...................................................5 радних дана
 - за испраћај сина у војску и венчања 
детета............................................1 радни дан
 - селидбе..........................2 радна дана
 - смрти родитеља брачног друга запо-
сленог...........................................3 радна дана
 - у случају полагања стручног испита
......................................................3 радна дана
 - у случају полагања правосудног 
испита........................................5 радних дана
 - у случају полагања магистратуре, 
доктората...................................5 радних дана

 Поред права на одсуство из става 1. 
овог члана запослени има право на плаћено 
одсуство још:
 1. због смрти члана уже породице......
...................................................5 радних дана
 2. за сваки случај добровољног 
давања крви рачунајући и дан давања 
крви.........................2 (узастопна) радна дана

Члановима уже породице сматрају се 
брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, 
усвојиоци, стараоци и лица која живе у 
заједничком домаћинству.
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Члан 75.

 Запослени има право на накнаду 
зараде најмање у висини 60% просечне зараде 
у предходних 12 месеци, с тим да не може 
бити мања о минималне зараде утврђене у 
складу са законом,  за време прекида рада, 
односно смањења обима рада до којег је 
дошло без кривице запосленог, најдуже 45 
радних дана у календарској години.

Члан 76.

 Запосленом се може одобрити 
одуство без накнаде плате (неплаћено 
одсуство) у календарској години у следећим 
случајевима:
 1. обављање неодложних личних 
послова, неговање болесног члана уже 
породице до 30 дана,
 2. други оправдани разлози.

 Начелник Градске управе може 
на захтев запосленог да истом омогући 
коришћење неплаћеног одсуства и у дужем 
трајању.
 За време одсуствовања са рада из 
става 1. овог члана запосленом мирују права 
и обавезе из радног односа ако законом 
односно другим актом није другачије 
одређено.
 Коришћење и дужину неплаћеног 
одсуства, решењем одобрава начелник 
Градске управе.

Члан 77.

 Запосленом мирују права и обавезе 
које се стичу на раду и по основу рада, осим 
права и обавеза за које је законом односно 
другим актом другачије одређено, ако 
одсуствује са рада због:
 1. Одласка на одслужење односно 
дослужење војног рока.
 2. Упућувања на рад у иностранство 
од стране Градске управе или у оквиру 
међународно-техничке или просветно - 

културне сарадње, у дипломатска, конзуларна 
или друга представништва уз сагласност  
Градске управе.
 3. Привременог упућивања на рад код 
код другог послодавца у смислу чл.18. Закона 
о радним односима у државним органима.
 4. Избора, односно именовања на 
функцију у државном органу, политичкој 
или синдикалној организацији или другу 
јавну функцију чије вршење захтева да 
привремено престане да ради у Градској 
управи.
 5. Издржавање казне затвора односно 
изречене мере безбедности васпитне или 
заштитне мере у трајању до шест месеци.
 Запослени коме мирују права и 
обавезе из става 1. овог члана има право 
да се у року од 15 дана од дана одслужења 
односно дослужења војног рока, престанка 
рада у иностранству, односно код другог 
послодавца, престанка функције, повратка 
са издржавања казне затвора, односно мере 
безбедности васпитне или заштитне мере, 
врати на рад код послодавца.
 Права из става 1. тачка  2. овог члана 
има и брачни друг запосленог који је упућен 
на рад у иностранство у оквиру међународно- 
техничке или просветно - културне сарадње, 
у дипломатска, конзуларна или друга 
представништва.

X  ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 78.

 Запослени има право на безбедност 
и заштиту здравља на раду, у складу са 
законом.

Члан 79.

 Запослени не може да ради 
прековремено, односно ноћу ако би 
по налазу надлежног органа за оцену 
здравствене способности, у смислу прописа 
о здравственом  осигурању такав рад могао 
да погорша његово здравствено стање.
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 Запослени са здравственим сметња-
ма, утврђеним од стране надлежног 
здравственог органа у складу са Законом, 
не може да обавља послове који би изазвали 
погоршање његовог здравственог стања или 
последице опасне за његову околину.

Члан 80.

Запослена  за време   трудноће и 
запослена која доји дете не може да ради 
прековремено и ноћу, ако би такав рад био 
штетан за њено здравље и здравље детета, 
на основу налаза надлежног здравственог 
органа.

Запослена  за време трудноће има 
право на плаћено одсуство са рада у току 
дана ради обављања здравствених прегледа 
у вези са трудноћом, одређених од стране 
изабраног лекара у складу са  законом, о чему 
је дужна да благовемено обавести начелника 
Градске управе.

Члан 81.

 Један од родитеља са дететом до три 
године живота може да ради прековремено, 
односно ноћу, само на основу његове 
писмене сагласности.
 Самохрани родитељ који има дете 
до седам година живота или дете које је 
тежак инвалид, може да ради прековремено 
или ноћу само на основу његове писмене 
сагласности. 

Члан 82.

Запослена жена има право на 
одсуство са рада због трудноће и порођаја (у 
даљем тексту: породиљско одсуство), као и 
одсуство са рада ради неге детета, у укупном 
трајању од 365 дана.
 Запослена жена има право да отпочне 
породиљско одсуство на основу налаза 
надлежног здравственог органа најраније 
45 дана, а обавезно 28 дана пре времена 
одређеног за порођај.

 Породиљско одсуство траје до 
навршених 3 месеца од дана порођаја.
 Запослена жена по истеку по-
родиљског одсуства, има право на одсуство 
са рада ради неге детета до истека 365 дана 
од дана отпочињања породиљског одсуства 
из става 2 овог члана.
 Отац детета може да користи право 
из става 3. овог члана у случају када мајка 
напусти дете, ако умре, или је из других 
оправданих разлога спречена да користи 
то право (издржавање казне затвора, тежа 
болест и др.). То право отац детета има и 
када мајка није у радном односу.
 Отац детета може да користи право 
из става 4. овог члана.
 За време породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета запослена 
жена, односно отац детета, има право на 
накнаду зараде у складу са законом. 

Члан 83.

 Запослена жена има право на 
породиљско одсуство и право на одсуство 
са рада ради неге детета за треће и свако 
наредно новорођено дете у укупном трајању 
од две године.
 Право на породиљско одсуство и 
одсуство са рада ради неге детета у укупном 
трајању од 2 године има и запослена жена 
која у првом порођају роди троје или више 
деце, као и запослена жена која је родила 
једно, двоје или троје деце а  у наредном 
порођају роди двоје или више деце.
 Запослена жена из става 1. и 2. овог 
члана, по истеку породиљског одсуства има 
право на одсуство са рада ради неге детета 
до истека 2 године од дана отпочињања 
породиљског одсуства из члана 82. став 2. 
овог правилника.
 Отац детета из става 1. и 2. овог 
члана може да користи право на породиљско 
одсуство у случајевима и под условима 
утврђеним у члану 84. став 5. овог 
правилника, а право на одсуство са рада 
ради неге детета у дужини утврђеној у ставу 
3. овог члана.
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Члан 84.

 Један од родитеља детета коме 
је неопходна посебна нега због тешког 
степена психофизичке ометености, осим 
за случајеве предвиђене прописима о 
здравственом осигурању, има право да, по 
истеку породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, одсуствује са рада или 
да ради са половином пуног радног времена 
најдуже до навршених 5 година живота 
детета.
 Право у смислу става 1. овог члана 
утврђује се на основу мишљења  надлежног 
органа за оцену степена  психофизичке 
ометености детета, у складу са законом.
 За време одсуствовања са рада 
у смислу става 1. овог члана запослени 
има право на накнаду зараде, у складу са 
законом.
             За време рада са половином пуног 
радног времена, у смислу става 1. овог члана, 
запослени има право на зараду у складу 
са законом, и општим актом, а за другу 
половину пуног радног времена- накнаду 
зараде у складу са законом.  
 Услове, поступак и начин остварива-
ња права на одсуство са рада ради посебне 
неге детета ближе уређује министар 
надлежан за друштвену бригу о деци.

Члан 85.

  Хранитељ односно старатељ детета 
млађег од 5 година живота има право да, 
ради неге детета, одсуствује са рада осам 
месеци непрекидно од дана смештаја детета 
у усвојитељску,  односно старатељску 
породицу, а најдуже до навршених 5 година 
живота детета.
 Ако је смештај у хранитељску, 
односно старатељску породицу   наступио 
пре навршена три месеца живота детета, 
хранитељ, односно старатељ детета има 
право да, ради неге детета, одсуствује са рада 
до навршених 11 месеци живота детета.
 Право из става 1. и 2. овог члана има 
и лице коме је , у складу са прописима о 
усвојењу, упућено дете на прилагођавање 

пре заснивања усвојења, а по заснивању 
усвојења – и један од усвојилаца.
             За време одсуства са рада ради неге 
детета, лице које користи право из става 1-3. 
овог члана има право на накнаду зараде у 
складу са законом.

Члан 86.

 Родитељ или старатељ, односно лице 
које се стара о особи оштећеној церебралном 
парализом, дечјом парализом, неком 
врстом плегије или оболелој од мишићне 
дистрофије и осталих тешких обољења, на 
основу мишљења надлежног здравственог 
органа, може на свој захтев да ради са 
непуним радним временом, али не краћим 
од половине радног времена.
 Запослени који ради са непуним  
радним временом у смислу става 1. овог 
члана има право на одговарајућу плату 
сразмерно времену проведеном на раду у 
складу са законом и општим актом.

Члан 87.

 Право из члана 84. овог правилника 
има један од усвојиоца, хранитељ односно 
старатељ детета, ако је детету с обзиром на 
степен психофизичке ометености потребна 
посебна нега.

Члан 88.

 Један од родитеља, усвојилац, хра-
нитељ, односно старатељ има право да 
одсуствује са рада док дете не наврши три 
године живота.
 За време одсуствовања  са рада  из 
става 1. овог члана права и обавезе по основу 
рада мирују, ако за поједина права законом 
или општим актом није друкчије одређено.

Члан 89.

 За време трудноће, породиљског од-
суство, одсуства са рада ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге детета 
запосленом се не може дати отказ.
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 Запосленом из става 1. овог члана рок 
на који је засновао радни однос на одређено 
време продужава се до истека коришћења 
права на одсуство.
 Одлука о престанку радног односа је 
ништавна ако је на дан доношења одлуке о 
престанаку радног односа начелнику Градске 
управе било познато постојање околности 
из става 1. овог члана или ако запослени у 
року од 30 дана од дана  престанка радног 
односа обавести начелника Градске управе о 
постојатњу околности из става 1. овог члана 
и о томе достави одговарајућу потврду 
овлашћеног лекара или другог надлежног 
органа.
 

Члан 90.

 Начелник Градске управе је дужан 
да запосленој жени, која се врати на рад 
пре истека годину дана од рођења детета, 
обезбеди право на једну или више дневних 
пауза у току дневног рада у укупном трајању 
од 90 минута или на скраћење дневног 
радног времена у трајању од 90 минута, како 
би могла да доји своје дете, ако дневно радно 
време запослене жене износи 6 или више 
часова.
 Пауза или скраћено радно време 
из става 1. овог члана рачунају се у радно 
време, а накнада запосленој по том основу 
исплаћује се у висини основне зараде, 
увећане за минули рад.

XI  ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 91.

 Радни однос запослених у Градској 
управи престаје:
 1. истеком рока за који је заснован;
 2. кад запослени наврши 65 година 
живота и најмање 15 година стажа осигурања, 
ако се начелник Градске управе и запослени 
другачије не споразумеју;
 3. отказом запосленог;
 4. отказом од стране начелника;

 5. споразумом између начелника и 
запосленог;
 6. смрћу запосленог;
 7. и у другим случејевима утврђеним 
законом и овим Правилником.

Члан 92.

 Запосленом престаје радни однос 
на основу његовог писменог отказа који 
доставља начелнику Градске управе у року 
од најмање 15 дана пре дана означеног као 
престанак радног односа.

Члан 93.

 Запосленом престаје радни однос у 
следећим случајевима:
 1. ако се у року од једне године од 
заснивања радног односа утврди да је радни 
однос заснован супротно закону;
 2. ако не покаже одговарајуће 
резултате на пробном раду;
 3. ако одбије да ради на радном месту 
на које је распоређен или упућен;
 4. ако изгуби звање, а нема 
одговарајућег радног места на које се може 
распоредити у новом звању;
 5. ако се по истеку рока мировања 
радног односа не врати на рад у року од 15 
дана;
 6. ако услед промена у организацији 
стекне статус нераспоређеног, а не може му 
се обезбедити радно место у Градској управи 
или другом државном органу.

Члан 94.

 Запосленом коме је изречена дисци-
плинска мера - престанак радног односа, 
радни однос престаје даном коначности 
решења о изрицању мере.

Члан 95.

 Запосленом престаје радни однос 
независно од његове воље, односно по сили 
закона:
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 1. Ако је на начин прописан законом 
утврђено да је код запосленог дошло 
до губитка радне способности - даном 
достављања правоснажног решења о 
утврђивању губитка радне способности.
 2. Ако му је по одредбама закона 
односно правоснажној одлуци суда или 
другог органа забрањено да обавља одређене 
послове, а не може да му се обезбеди 
друго радно место - даном достављања 
правоснажне одлуке.
 3. Ако због издржавања казне затвора 
мора да буде одсутан са рада у трајању 
дужем од шест месеци - даном ступања на 
издржавање казне.
 4. Ако му је изречена мера 
безбедности, васпитна или заштитна мера у 
трајању дужем од шест месеци и због тога 
мора да буде одсутан са рада – даном почетка  
примењивања те мере.

 Члан 96.

 Радни однос може да престане на 
основу писменог споразума запосленог са 
начелником Градске управе.
 Одлука о престанку радног односа 
доставља се запосленом у писменом облику 
и обавезно садржи образложење и поуку о 
правном леку.

Члан 97.

 Ако је у Градској управи дошло до 
смањења броја запослених, услед промене 
у организацији, методу рада односно 
услед смањења обима и укидања послова, 
запослени се распоређују на радна места 
у Градској управи или другом државном 
органу које одговарају њиховој стручној 
спреми.
 Одлуку о распоређивању запослених 
из става 1. овог члана доноси начелник 
Градске управе.

 Уколико запослени не прихвати 
радно место на које је распоређен у складу 
са ставом 1. овог члана престаје му радни 
однос.
 Уколико се запослени не може 
распоредити у складу са ставом 1. овог 
члана, начелник Градске управе доноси 
решење којим се утврђује да је запослени 
остао нераспоређен.

Члан 98.

 Запосленима у Градској управи који 
су остали нераспоређени на начин утврђен 
у члану 97. овог правилника престаје радни 
однос у Градској управи града Лознице, 
и остварују иста права и обавезе, као и 
запослени за чијим је радом престала потреба 
односно који су проглашени технолошким 
вишком у Градској управи града Лознице. 

Члан 99.

 У случају укидања поједине органи-
зационе јединице у оквиру Градске управе, 
организациона јединица у чији делокруг 
улазе послови укинутог дела преузима 
потребан број запослених који су радили на 
преузетим пословима.
 У случају укидања свих послова који 
су се обављали у делокругу организационе 
јединице, запослени који су радили у 
укинутој организационој јединици остају 
нераспоређени.

Члан 100.

 У случају спајања две или 
више организационе јединице у нову 
организациону јединицу Градске управе сви 
запослени у овим јединицама имају статус 
нераспоређених.
 У складу са потребама Градске управе 
начелник  доноси решења о распоређивању 
запослених који имају статус нераспоређен.
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XII ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА 
ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 101.

 Права, обавезе и одговорности из 
радног односа у Градској управи града 
Лознице запослени остварују у складу са 
законом, колективним уговором и овим 
правилником.

Члан 102.

 О правима, обавезама и одго-
ворностима запослених у Градској управи 
решава начелник Градске управе.

Члан 103.

 Ради остваривања својих права, 
запослени у Градској управи, писмено се 
обраћају начелнику Градске управе.
 Против сваког решења или другог 
акта којим је одлучено о његовим правима и 
обавезама, запослени има право да поднесе 
приговор.
 Приговор се подноси начелнику 
Градске управе у року од осам дана од дана 
уручења решења или другог акта, а начелник 
је дужан да о њему одлучи у року од 15 дана 
од дана подношења приговора.
 Разматрајући поднети приговор 
начелник преиспитује своју одлуку и може 
је изменити или допунити.

 Запослени има право да поднесе 
приговор и у случају када начелник у року 
од 15 дана од дана подношења захтева не 
одлучи о праву на који се захтев односи.
 Ако начелник Градске управе у 
утврђеном року не одлучи о поднетом 
приговору или ако запослени није задовољан 
одлуком поводом поднетог приговора, 
запослени се може обратити надлежном 
суду у року од 15 дана.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 104.

 Даном ступања на снагу овог 
Правилника престаје да важи Правилник 
о радним односима број 110-5/2013-III1 од 
02.09.2013. године.

Члан 105.

 Овај Правилник ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“, а одредбе члана 42. и 43. став 
1. тачка 1. примењиваће се од 18.08.2014. 
године, а одредбе члана 37. став 1. тачка 4. 
примењиваће се од 19.09.2014. године.  
    
Број:  110-1/2014-III1      
Дана: 03.11.2014. године.

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