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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 3 Уб, 21. фебруар 2020. године Бесплатан примерак 

 

7. 

На основу члана 58. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 

(''Службени гласник републике Србије'' број 21/2016, 113/2017  113/2017-I - други закон и 95/2018), 

 Општинско веће општине Уб, 21. фебруара 2020. године, доноси 

 

 

Правилник о изменама и допунама   

 Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних места  

у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

 

 

Члан 1. 

 У Обједињеном правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Уб и 

Правобранилаштву општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2018, 10/2018 - Исправка, 13/2018 - Исправка, 

20/2018, 9/2019 - Исправка, 13/2019, 14/2019 i 23/2019) у даљем тексту: Правилник,  

  

 У члану 24. Правилника,  

Одељак 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ врше се следеће 

измене: 

   

 Измена 1. 

За радно место под редним бројем 5. Општи послови и грађанска стања , звање “виши референт” у делу текста 

који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање пет 

година радног искуства у струци”. 

 

           Измена 2. 

За радно место под редним бројем 6. Послови радних односа запослених звање “млађи сарадник” у делу текста 

који се односи на “услове” уместо “завршен приправнички стаж и током приправничког стажа стечена вештина да се 

знања примене” уписује се текст “завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца из члана 1. став 1. и став 2.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон ). 

 

           Измена 3. 

За радно место под редним бројем 7. Послови ажурирања бирачког списка звање “референт” у делу текста који 

се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање три година 

радног искуства у струци”. 

 

           Измена 4. 

За радно место под редним бројем 9. Послови економског развоја и европских интеграција звање “млађи 

сарадник” у делу текста који се односи на “услове” уместо “завршен приправнички стаж и током приправничког стажа 

стечена вештина да се знања примене” уписује се текст “завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и став 2.Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 

и 113/2017 - др. закон ). 

 

           Измена 5. 

За радно место под редним бројем 12. Послови у области пољопривреде и руралног развоја, звање “виши 

референт” у делу текста који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се 

текст “најмање пет година радног искуства у струци”. 

 

           Измена 6. 

За радно место под редним бројем 14. Послови заштите и остваривање права националних мањина, етничких 

група, избеглих и прогнаних лица и послови збрињавања избеглих и расељених лица, звање “виши референт” у 

делу текста који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст 

“најмање пет година радног искуства у струци”, брише се “посебан испит за матичара, овлашћење за обављање послова 

матичара”. 
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У Одељку 6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ врше се следеће измене: 

           Измена 1. 

За радно место под редним бројем 19. Послови ликвидатуре, звање “референт” у делу текста који се односи на 

“услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање три година радног искуства 

у струци”. 

 

           Измена 2. 

За радно место под редним бројем 20. Послови материјално-финансијског књиговодства и основних 

средстава, звање “виши референт” у делу текста који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног 

искуства у струци” уписује се текст “најмање пет година радног искуства у струци”. 

 

           Измена 3. 

За радно место под редним бројем 21. Послови обрачуна плата, накнада и других личних прихода и послови 

благајне, звање “виши референт” у делу текста који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног 

искуства у струци” уписује се текст “најмање пет година радног искуства у струци”. 

 

У Одељку 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ врши се следећа измена: 

 

За радно место под редним бројем 27. Послови просветне инспекције и управно-правни послови обједињене 

процедуре, звање “саветник” назив радног места, опис посла и услови мењају се, тако да сада гласе: 

 

“27. Послови просветне инспекције” 

            Опис посла: врши контролу поступања установе у погледу примене закона, других прописа и општих аката, осим 

контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе;врши контролу испуњености услова за почетак 

рада установе, као и за проширење делатности; предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, 

наставника, васпитача или стручног сарадника или директора; контролише поступак уписа и поништава га ако је 

спроведен супротно закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита;вршипреглед прописане 

евиденције коју води установа; утврђује чињеницеу поступку поништавања јавних исправа које издаје установа; налаже 

отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; наређује извршавање прописане мере уколико није 

извршена; забрањује спровођење радњи у установи које су у супротне закону;подноси пријаву надлежном органу за 

кривично дело, прекршај и привредни преступ и обавештава други орган о потреби предузимања мера за које је 

надлежан;припрема извештаје о раду; обавља и друге послове у складу са законом. Обавља и друге послове по налогу 

начелника управе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на студијама другог степена (мастер академске 

студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање 

почев од 10.септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који уређивао високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, најмање пет година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (МЦ Оффице пакет и интернет). 

 

У Одељку 6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА, ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се следеће измене: 

 

Измена 1.  

За радно место под редним бројем 29. Послови озакоњења објеката, звање “виши референт” у делу текста који 

се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање пет година 

радног искуства у струци”. 

 

Измена 2.  

За радно место под редним бројем 30. Послови контроле техничке документације у обједињеној процедури, 

звање “виши референт” у делу текста који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у 

струци” уписује се текст “најмање пет година радног искуства у струци”. 

 

            Измена 3. 

За радно место под редним бројем 34. Послови коришћења јавних површина и управно-стамбени послови, 

звање “млађи саветник” у делу текста који се односи на “услове” уместо “завршен приправнички стаж и током 

приправничког стажа стечена вештина да се знања примене” уписује се текст “завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и став 2.Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 

и 113/2017 - др. закон ). 

 

             У Одељку 6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ врше се 

следеће измене: 

 

Измена 1. 

За радно место под редним бројем 40. Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту и 
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административни послови правобранилаштва  породиљских права и права на родитељски додатак, звање “млађи 

саветник” у делу текста који се односи на “услове” уместо “завршен приправнички стаж и током приправничког стажа 

стечена вештина да се знања примене” уписује се текст “завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и став 2.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. 

закон ). 

 

            У Одељку 6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА врше се 

следеће измене: 

           Измена 1. 

Радно место под редним бројем 41. Руководилац Одељења и послови утврђивања локалних јавних прихода, 

звање “самостални саветник”  

у делу текста који се односи на “услове” уместо “најмање пет година радног искуства у струци” уписује се текст 

“најмање пет година радног искуства на пословима инспекцијског надзора”. 

 

           Измена 2. 

Радно место под редним бројем 42. Послови канцеларијске контроле и послови вођења поступка по правном 

леку, звање “саветник”  

број извршилаца 2 мења се бројем 1,  

у делу текста који се односи на “услове” брише се “или друштвених”. 

 

           Измена 3. 

Радно место под редним бројем 44. Послови наплате локалних јавних прихода и послови пореског 

књиговодства, звање “саветник”  

број извршилаца 1 мења се бројем 2.  

 

           Измена 4. 

За радно место под редним бројем 45. Административни послови, звање “референт” у делу текста који се односи 

на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање три година радног 

искуства у струци”. 

 

           У Одељку 6.1.7. СЛУЖБИ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ врше се 

следеће измене: 

 

Измена 1:  

За радно место под редним бројем 46. Шеф службе и послови писарнице, звање “виши референт” у делу текста 

који се односи на “услове” уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање пет година 

радног искуства у струци”. 

 

           Измена 2. 

За радно место под редним бројем 47. Послови архиве, звање “референт” у делу текста који се односи на “услове” 

уместо “најмање једна година радног искуства у струци” уписује се текст “најмање три година радног искуства у струци”. 

  

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“ и на интернет 

страници општине Уб.  

 

 

Општина Уб Заменик председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-4-7/2020-01 Александар Јовановић Џајић, с.р. 

 

 

8. 

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 60. став 1. тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” 

број 4/2019) и одредби Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама (''Службени гласник РС'' број 146/2014) 

Општинско веће општине Уб, 21. фебруара 2020. године, доноси  
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Р е ш е ње  

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

и износа учешћа корисника у месечној економској цени 

у Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2020. годину 

 

 

1. Утврђују се економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2020. 

годину, и то: 

 

1) Економска цена на годишњем нивоу износи 139.350.000 динара. 

 

2) Економска цена на месечном нивоу износи 11.612.500 динара. 

 

3) Економска цена по детету, за 447,50 просечно присутне деце, на годишњем нивоу износи 311.396,65 динара. 

 

4) Економска цена по детету на месечном нивоу износи 25.949,72 динара (311.396,65:12).   

 

2. Утврђује се да учешће корисника у месечној економској цени по детету  износи 5.189,94 динара (до 20% од 

25.949,72 динара).  

 

3. Утврђује се да учешће корисника припремног предшколског програма у целодневном боравку у месечној 

економској цени по детету износи 3.302,69 динара (7/11 од 5.189,94  динара). 

 

4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Заменик председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-4-9/2020-01 Александар Јовановић Џајић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

7. 

 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији и  систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

 

 

1 

 

8. 

 

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа 

корисника у месечној економској цени у Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2020. годину  

3 

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


