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SLU@BENI GLASNIK 
OP[TINE UB 

Godina IX - Broj 14 Ub,  17. oктоbar 2008. godine Besplatan primerak
   
 
108. 

На основу члана 18. Одлуке о учени-
чким наградама и студентским стипе-
ндијама («Службени гласник општине Уб» 
број 8/2007) ,  

 
Комисија за доделу студентских сти-

пендија Скупштине општине Уб, расписује 
 
 

КОНКУРС 
за доделу студентских стипендија 

за школску 2008/9. годину 
 

I 
Конкурс се расписује за: 
1. 10 стипендија за студенте I године 

са просеком оцена од 4,75 и више током 
школовања у средњој школи; 

2. 40 стипендија за студенте осталих 
година студија са највишом просечном 
оценом студирања, а по редоследу од 
највише просечне оцене студирања као 
прворангираном студенту ка следећој мањој 
просечној оцени студирања закључно са 
најнижом просечном оценом као четрде-
сетом рангираном студенту. 
 

II 
Право на студентску стипендију на 

терет средстава буџета општине Уб имају 
студенти: 

1. факултета чији је оснивач Репу-
блика Србија; 

2. чије се студирање финансира из 
средстава буџета Републике Србије;  

3. основних академских и основних 
струковних  (основних студија) и студија 
другог степена који су први пут уписали 
зимски семестар одговарајуће године студи-

ја, нису у радном односу и током студирања 
нису   губили годину; 

4. који  имају заједно са својим роди-
тељима (старатељима) пријављено пре-
бивалише на територији општине Уб. 
 

III 
Потребна документација 
- пријава за доделу студентске стипе-

ндије; 
- уверење о уписаном зимском семе-

стру одговарајуће године студија, уверење о 
просечној оцени током студирања, односно 
школовања у средњој школи;  
 - фотокопија  прве стране индекса; 
 - фотокопије личних карата  студен-
та,  родитеља или старатеља; 
 - три примерка својеручно потпи-
саног уговора о студентској стипендији. 
 

IV 
Рок за подношење докумената је 15 

дана од дана објављивања конкурса у «Слу-
жбеном гласнику општине Уб». 
 

V 
Обрасци пријаве, уверења и уговора  

добијају се на писарници Општинске управе 
Уб. 
 

VI 
Пријаве се достављају поштом или 

непосредно на писарници Општинске уп-
раве Уб, са назнаком «Конкурс за сти-
пендије». 



17. октобар 2008. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ Број 14 – страна 2 
 

109. 
 

Извод из пресуде 
Окружног суда у Ваљеву у предмету Уж.бр.12/08 

- непотребно изостављено - 
 
 

''У ИМЕ НАРОДА 
 
 ОКРУЖНИ СУД У ВАЉЕВУ у већу састављеном од судија: Бранислава 
Џунића, председника већа, Душана Живковића и Милана Алексића, чланова већа, са 
судијским помоћником Татјаном Петровић, записничарем, одлучујући по жалби Саве 
Миловановића из Гвозденовића, против Скупштине општине Уб, због недоношења 
одлуке о престанку и потврђивању мандата одборника, у нејавној седници већа 
одржаној 10. октобра 2008. године у 8,15 часова, донео је  
 
 

П Р Е С У Д У 
 

 УВАЖАВА СЕ ЖАЛБА одборника Скупштине општине Уб Саве 
Миловановића и УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје мандат одборницима у Скупштини 
општине Уб: Дарку Глишићу из Стубленице, Николи Томићу из Бргула, Душанки 
Матић  из Уба, Борисаву Максимовићу из Милораца, Радовану Пулетићу из Уба, 
Миодрагу Маринковићу из Кожуара, Драгану Марковићу из Шарбана и Владимиру 
Благојевићу из Врела, са изборне листе ''Српска радикална странка - Томислав 
Николић''. 
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 Издавач: Скупштина општине Уб   
 За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,   
 Секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић  
 


