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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година X – Број 1 Уб, 23 фебруар 2009. године Бесплатан примерак

1.
На основу члана 16. Одлуке о буџету општи-

не Уб за 2009. годину, (“Службени гласник општи-
не Уб'' број 17/2008 ),

Председник општине Уб, доноси

Правилник
о начину и поступку преноса

неутрошених буџетских средстава
на  рачун избршења буџета опшине Уб

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и
поступак за пренос неутрошених средстава на
рачун извршења буџета општине Уб, која индире-
ктни корисници буџетских средстава нису утроши-
ли за финансирање расхода у 2008. години, а која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о
буџету општине Уб за 2008. годину, закључно са
31. децембром 2008. године.

Члан 2.

Корисници буџетских средстава врше пренос
неутрошених средстава из члана 1. овог правилника
у складу са овим правилником и Правилником о на-
чину коришћења средстава са подрачуна, односно
других рачуна консолидованог рачуна трезора оп-
штине Уб (“Службени  гласник општине Уб'' број
3/2005).

Члан 3.

Индиректни корисници буџетских средстава
достављају Одељењу за буџет, привреду и јавне
службе општинске управе Уб, спецификацију неу-
трошених средстава, из члана 1. овог правилника на
обрасцу СНС – Спецификација неутрошених сред-
става најкасније до 15. јануара 2009. године.

Члан 4.

Директни корисник буџетских средстава
доставља Трезору збирне спецификације неутро-
шених средстава индиректних корисника.

Збирне спецификације из става 1. овог члана
израђују се на Обрасцу ЗСНС - Збирна специфи-
кација неутрошених средстава, најкасније до 25. ја-
нуара 2009. године.

Члан 5.

Директни корисник буџетских средстава, за
индиректне кориснике,  уз збирну спецификацију
неутрошених средстава доставља потврду за део не-
утрошених средстава која су пренета од другог ни-
воа власти, у циљу изузимања из укупног износа
не-тошених средстава.

Потврду издаје надлежни орган другог нивоа
власти, који му је пренео средства, а која садржи
следеће податке:

- износ неутрошених средстава која су оства-
рена од другог нивоа власти,

- намену за коју су та средства пренета од
другог нивоа власти,

- печат надлежног органа издаваоца потврде и
потпис овлашћеног лица,

- број рачуна код Управе за трезор на који су сре-
дства пренета.

Члан 6.

Индиректним корисницима другог нивоа вла-
сти, потврде за неутрошена средства  пренета из бу-
џета  општине Уб, у 2008. години, издаваће се на
писмени захтев тог корисника, и оверавати од стра-
не начелника Одељења за буџет привреду и јавне
службе општинске управе Уб.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу даном доно-
шења, а биће  објављен у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник
Председник општине
Број: 40-187 /2009-07 Владислав Крсмановић, с.р.
12. јануара 2009. године

2.
На основу члана 1. тачка 1) Одлуке о над-

лежности Општинског већа општине Уб у материји
плата и других примања изабраних, именованих и
постављених лица и звања, занимања и плата запо-
слених (''Службени гласник општине Уб'' број
15/2008),

Општинско веће општине Уб, на седници од-
ржаној 12. фебруара 2009. године, донело је
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Правилник
о коефицијентима за обрачун плата

изабраних, именованих и постављених лица
у органима општине Уб

Члан 1.

Овом правилником утврђују се коефицијенти
за обрачун и исплату плата:

1. изабраних и именованих лица на сталном
раду у општини Уб, и то:

1) председника општине;
2) заменика председника општине;
3) чланова Општинског већа;
4) председника Скупштине.

2. постављених лица на сталном раду у оп-
штини Уб, и то:

1) начелника Општинске управе;
2) секретара Скупштине општине;
3) правобраниоца општине Уб;
4) заменика правобраниоца општине Уб.

Члан 2.

Коефицијенти за обрачун и исплатy плата
изабраних и именованих лица на сталном раду у оп-
штини Уб износе:

1. за председника општине ……………….7,74
2. за заменика председника општине …... 6,75
3. за члана Општинског већа ……………. 4,95
4. за председника Скупштине …………... 6,00

Члановима Општинског већа који нису на
сталном раду у општини Уб утврђује се новчана на-
кнада за вршење функције члана Општинског већа
у месечном нето износу од 10.000 динара.

Члан 3.

 Коефицијент за обрачун и исплату плата по-
стављених лица износи:

1. за начелника општинске управе ….................19,30
2. за секретара скупштине општине ……..........18,33
3. за правобраниоца општине Уб ………...........19,30
4. заменика правобраниоца општине Уб........... 18,33

Члан 5.

Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Одлука о коефицијентима за обрачун плата
изабраних, именованих и постављених лица на ста-
лном раду у општини Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'' број 2/2005 и 13/2006).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу даном доно-
шења, а примењиваће се почев од обрачуна и ис-
плате плата за фебруар 2009. године.

Овај правилник објавити у “Службеном гла-
снику општине Уб”.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-20-6/2009-01 Владислав Крсмановић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на  рачун избршења
буџета опшине Уб 1

2. Правилник о коефицијентима за обрачун плата изабраних, именованих и постављених лица у
органима општине Уб 1

Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговра за тачан садржај објављених аката,
Секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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