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54.

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 кефицијентима 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, 29. маја 2012.
године, доноси
Правилник
о изменама и допунама
Правилника о коефицијентима за обрачун плата
изабраних, именованих и постављених лица
у органима општине Уб
Члан 1.
У Правлнику о коефицијентима за обрачун
плата изабраних, именованих и постављених лица у
органима општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 1/2009 и 4/2012), у даљем тексту
правилник, у члану 2. став 3. мења се и гласи:
''Члановима Општинског већа који нису на
сталном раду у општини Уб утврђује се новчана
накнада за вршење функције члана Општинског
већа у месечном нето износу од 5.000 динара.''
Члан 2.
Члан 3. правилника мења се и гласи:
''Члан 3.
Коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица износи:
1. за начелника
14,85
општинске управе
2. за секретара
14,85
скупштине општине
3. за правобраниоца
14,85
општине Уб
4. Заменика
14,10
правобраниоца
општине Уб
5. за помоћника
14,85
председника општине
Коефицијенти из става 1. овог члана
увећавају се по основу сложености и одговорности
послова за додатни коефицијент 9,00, осим за лице
из става 1. тачка 5. овог члана чији додатни
коефицијент по овом основу износи 7,80.

Бесплатан примерак

Коефицијент утврђен у складу са ставом 1. и
2. овог члана увећава се за 30% за лица из става 1.
тачка 1, 2, 3. и 5. овог члана.''
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за мај 2012. године.
Овај правилник објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-37-8/2012-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

55.

На основу 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, 29. маја 2012.
године, донеси
Правилник
о изменама и допунама
Правилникa о накнадама одборника
Скупштине општине Уб и
чланова радних тела Скупштине општине Уб
Члан 1.
У Правлнику о накнадама одборника
Скупштине општине Уб и чланова радних тела
Скупштине општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 4/2009), у даљем тексту
правилник, брише се члан 4.
Члан 2.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
''Председник
и
заменик
председника
Скупштине општине Уб када су на сталном раду у
општини Уб или ако остварују право на новчану
накнаду по другом правном основу, не остварују
право на накнаде из члана 3. и 5.''
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од наредног дана од дана
објављивања.
Овај правилник објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-37-9/2012-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.
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56.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Србије
број 129/2007) и члана 65. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Председник општине Уб, 28. маја 2012.
године, доноси

30. мај 2012. године

школства, туризма и односе са православном
црквом.
3. Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а има се примењивати од 28. маја 2012.
године.
4. Ово решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб''.

Решење
о постављењу помоћника
председника општине Уб
1. За помоћника председника општине Уб
поставља се Маријана Марјановић, професор
народне одбране из Уба.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 020-55/2012-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

2. Помоћник председника општине из тачке 1.
овог решења постављен је за област здравства,

САДРЖАЈ
54. Правилник о изменама и допунама Правилника о коефицијентима за обрачун плата
изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Уб

1

55. Правилник о изменама и допунама Правилникa о накнадама одборника Скупштине општине Уб и
чланова радних тела Скупштине општине Уб

1

56. Решење о постављењу помоћника председника општине Уб

2

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

