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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, 
92/2011, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), 
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), Посебног колективног  

уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 38/2019), Уредбе о накнади трошкова 
и отпремнини државних службеника и 
намештеника („Службени гласник РС”, 
број 84/2014 и 84/2015)  и члана 37. став 
1. и 2. Одлуке о Градској управи града 
Лознице („Службени лист града Лознице”, 
број 19/2016, 26/2016 , 13/2017и 23/2020), 
начелник Градске управе града Лознице, 
донео је 
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На основу члана 66. став 3. 
Пословника Скупштине града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, број 
16/08), Скупштина града Лознице на 
седници одржаној дана 12. новембрa  2020. 
године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 
члана 102. Пословника Скупштине 

града Лознице („Службени лист града 
Лознице”, број 16/08)

 Члан 102. Пословника Скупштине 
града Лознице гласи:

„На седници  Скупштине се воде  
стенографске белешке које садрже потпун 
ток седнице, а може се вршити  и  тонско 
снимање. 
 Прекуцане  стенографске белешке  
чувају се у документацији  и достављају  
шефовима  одборничких група.
 О вођењу, сређивању, чувању  стено-
графских белешки и тонских записа  стара 
се  секретар Скупштине града.”.

Одредбе овог члана треба разумети 
тако да се потпун ток седнице може 
записати и само на тонском и видео носачу 
звука и слике, без вођења стенографских 
белешки и прекуцавања целокупног записа 
тока седнице.

Ток седнице, записан у одго-
варајућем електронском облику, доставља 
се шефовима одборничких група и чува 
уз примену одговарајућих стандарда у 
архивама Градске управе.

Имајући у виду правну природу 
аутентичног тумачења исто даје смисао 
одредбама овог члана од ступања на снагу 
општег акта чије су саставни део.

Ово аутентично тумачење објавити 
у „Службеном листу града Лознице”.
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