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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIII – Број 4 Уб, 7. фебруар 2012. године Бесплатан примерак 

 

10. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 53. тач-

ка 2) Статута Општине Уб (''Службени гласник Општине Уб '' број 12/2008) и Одлуке о буџету Општине Уб за 2012. го-

дину (''Службени гласник Општине Уб '' број 13/2011)  

Општинско веће општине Уб, 7. фебруара 2012. године, доноси 

 

 

П р а в и л н и к 

о ближим условима и начину 

остваривања права на родитељски додатак 

за прворођено и другорођено дете 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и поступак остваривања права на родитељски додатак за прворођено и дру-

горођено дете на територији општине Уб. 

 

Члан 2. 

За остваривање права на родитељски додатак за прворођено и другорођено дете на територији општине Уб обезбе-

ђују се средства у оквиру средстава која се за те намене определе буџетом општине Уб. 

 

Члан 3. 

Право на родитељски додатак за прворођено и другорођено дете има мајка сваког прворођеног и другорођеног де-

тета која поднесе захтев са комплетном документацијом Општинској управи, Одељењу за делатности установа и зашти-

ту животне средине, у периоду од 01. јануара закључно са 15. децембром календарске године на коју се односи буџет оп-

штине Уб у коме су опредељена средства. 

Мајке деце рођене у календарској 2012. години које из оправданих разлога не успеју да поднесу захтев и комплет-

ну документацију закључно са 15. децембром право из става 1. овог члана моћи ће остварити у наредној календарској го-

дини уколико буџетом општине Уб за ту наредну годину средства буду опредељена за предметну намену. 

 

Члан 4. 

Уз захтев мајка прворођеног и другорођеног детета, прилаже доказе на основу којих се утврђује да: 

- је држављанин РС, 

- има пребивалиште на територији Општине Уб, не мање од шест месеци пре дана рођења детета, 

- остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, 

- непосредно брине о детету и није лишена родитељског права, 

- дете по имену ___________________ је мајчино прво, односно друго дете по рођењу. 

 

Члан 5. 

Родитељски додатак за прворођено и другорођено дете ће се исплаћивати једнократно, на текући рачун у износу од 

последње објављене просечне зараде по запосленом у Републици Србији (без пореза и доприноса), у тренутку доношења 

решења од стране Општинске управе, Одељења за делатности установа и заштиту животне средине донетог по захтеву 

из члана 3. и 4. овог Правилника. 

 

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће истакнут на огласној табли Општинске управе Уб и обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Заменик председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-24-2/2012-01 Сава Сарић, с.р. 
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11. 

  На основу члана 7, 8. и 9. став 1. тачка 4) и став 2. тачка 4)  Закона о платама у државним органима и јавним 

службама (''Службени гласник Републике Србије'' број 34/2001 и 92/2011),  члана 2. став 1. алинеја 9, члана 5. став 1. 

тачка 3. алинеја 1. и став 2. алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' број 44/2008 и 2/2012) и члана  1. тачка 

1) Одлуке о надлежности Општинског већа општине Уб у материји плата и других примања изабраних, именованих и 

постављених лица и звања, занимања и плата запослених (''Службени гласник општине Уб'' број 15/2008), 

 Општинско веће општине Уб, 7. фебруара 2012. године, доноси  

 

 

П р а в и л н и к 

о изменама и допунама  

Правилника о коефицијентима за обрачун плата  

изабраних, именованих и постављених лица  

у органима општине Уб 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о коефицијентима за обрачун плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општи-

не Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 1/2009), у даљем тексту правилник, члан 3. мења се и гласи: 

 

''Члан 3. 

 Коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица износи: 

1. за начелника општинске управе 14,85 

2. за секретара скупштине општине 14,85 

3. за правобраниоца општине Уб 14,85 

4. заменика правобраниоца општине Уб 14,10 

  

Коефицијенти из става 1. овог члана увећавају се по основу сложености и одговорности послова за додатни коефи-

цијент 9,00. 

 

 Коефицијент утврђен у складу са ставом 1. и 2. овог члана увећава се за 30% за лица из става 1. тачка 1, 2. и 3. овог 

члана.'' 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 

2012. године. 
 Овај правилник објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 
 
 

Општина Уб Заменик председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-24-3/2012-01 Сава Сарић, с.р. 
 

 

 
С а д р ж а ј 

 
10. Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прворођено и 

другорођено дете 
1 

 
11. 

 
Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини 
Уб 

 
2 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 

   
   

Издавач: Скупштина општине Уб. За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIII – Број 4 Уб, 7. фебруар 2012. године Бесплатан примерак 

 

10. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 53. тач-

ка 2) Статута Општине Уб (''Службени гласник Општине Уб '' број 12/2008) и Одлуке о буџету Општине Уб за 2012. го-

дину (''Службени гласник Општине Уб '' број 13/2011)  

Општинско веће општине Уб, 7. фебруара 2012. године, доноси 

 

 

П р а в и л н и к 

о ближим условима и начину 

остваривања права на родитељски додатак 

за прворођено и другорођено дете 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и поступак остваривања права на родитељски додатак за прворођено и дру-

горођено дете на територији општине Уб. 

 

Члан 2. 

За остваривање права на родитељски додатак за прворођено и другорођено дете на територији општине Уб обезбе-

ђују се средства у оквиру средстава која се за те намене определе буџетом општине Уб. 

 

Члан 3. 

Право на родитељски додатак за прворођено и другорођено дете има мајка сваког прворођеног и другорођеног де-

тета која поднесе захтев са комплетном документацијом Општинској управи, Одељењу за делатности установа и зашти-

ту животне средине, у периоду од 01. јануара закључно са 15. децембром календарске године на коју се односи буџет оп-

штине Уб у коме су опредељена средства. 

Мајке деце рођене у календарској 2012. години које из оправданих разлога не успеју да поднесу захтев и комплет-

ну документацију закључно са 15. децембром право из става 1. овог члана моћи ће остварити у наредној календарској го-

дини уколико буџетом општине Уб за ту наредну годину средства буду опредељена за предметну намену. 

 

Члан 4. 

Уз захтев мајка прворођеног и другорођеног детета, прилаже доказе на основу којих се утврђује да: 

- је држављанин РС, 

- има пребивалиште на територији Општине Уб, не мање од шест месеци пре дана рођења детета, 

- остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, 

- непосредно брине о детету и није лишена родитељског права, 

- дете по имену ___________________ је мајчино прво, односно друго дете по рођењу. 

 

Члан 5. 

Родитељски додатак за прворођено и другорођено дете ће се исплаћивати једнократно, на текући рачун у износу од 

последње објављене просечне зараде по запосленом у Републици Србији (без пореза и доприноса), у тренутку доношења 

решења од стране Општинске управе, Одељења за делатности установа и заштиту животне средине донетог по захтеву 

из члана 3. и 4. овог Правилника. 

 

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће истакнут на огласној табли Општинске управе Уб и обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Заменик председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-24-2/2012-01 Сава Сарић, с.р. 
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11. 

  На основу члана 7, 8. и 9. став 1. тачка 4) и став 2. тачка 4)  Закона о платама у државним органима и јавним 

службама (''Службени гласник Републике Србије'' број 34/2001 и 92/2011),  члана 2. став 1. алинеја 9, члана 5. став 1. 

тачка 3. алинеја 1. и став 2. алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' број 44/2008 и 2/2012) и члана  1. тачка 

1) Одлуке о надлежности Општинског већа општине Уб у материји плата и других примања изабраних, именованих и 

постављених лица и звања, занимања и плата запослених (''Службени гласник општине Уб'' број 15/2008), 

 Општинско веће општине Уб, 7. фебруара 2012. године, доноси  

 

 

П р а в и л н и к 

о изменама и допунама  

Правилника о коефицијентима за обрачун плата  

изабраних, именованих и постављених лица  

у органима општине Уб 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о коефицијентима за обрачун плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општи-

не Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 1/2009), у даљем тексту правилник, члан 3. мења се и гласи: 

 

''Члан 3. 

 Коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица износи: 

1. за начелника општинске управе 14,85 

2. за секретара скупштине општине 14,85 

3. за правобраниоца општине Уб 14,85 

4. заменика правобраниоца општине Уб 14,10 

  

Коефицијенти из става 1. овог члана увећавају се по основу сложености и одговорности послова за додатни коефи-

цијент 9,00. 

 

 Коефицијент утврђен у складу са ставом 1. и 2. овог члана увећава се за 30% за лица из става 1. тачка 1, 2. и 3. овог 

члана.'' 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 

2012. године. 
 Овај правилник објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 
 
 

Општина Уб Заменик председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-24-3/2012-01 Сава Сарић, с.р. 
 

 

 
С а д р ж а ј 

 
1. Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прворођено и 

другорођено дете 
1 

 
2. 

 
Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини 
Уб 

 
2 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   

Издавач: Скупштина општине Уб. За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
 


