
 
                                                                        

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. 

став 1 тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 13. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о прихватању Извештаја о раду  

Правобранилаштва општине Уб  

за 2022. годину 

 

 

Прихвата се Извештај о раду Правобранилаштва општине Уб за 2022. 

годину. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-12-1/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 13. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења за закључење уговора  

за реализацију јавне набавке  

 – Радови на санацији, реконструкцији и адаптацији објеката нискоградње 

 

1. Даје се одобрење  
председнику општине Уб, може закључити уговоре, у тексту који су 

саставни део овог закључка, са: 

СЗГАР ''Трно-Коп'' Уб, Добросав Леонтијевић, предузетник 
ради реализације јавне набавке  - Радови на санацији, реконструкцији и 

адаптацији објеката нискоградње 
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-

4/2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна средства, 

за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе, у износу 

од 14.280.000,00 динара на терет средстава  буџета општине Уб за 2023. годину, 

раздео 5, функција 451, позиција 54/0, економска класификација 425 – текуће 

поправке и одржавање. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-12-2/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 13. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења за закључење уговора  

за реализацију јавне набавке  

 – Санација ударних рупа и пукотина на територији општине Уб 

 

1. Даје се одобрење  
председнику општине Уб, може закључити уговоре, у тексту који су 

саставни део овог закључка, са: 

Предузеће за путеве ''Ваљево'' а.д. Ваљево, 
ради реализације јавне набавке  - Санација ударних рупа и пукотина на 

територији општине Уб 
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-

4/2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна средства, 

за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе, у износу 

од 5.216.760,00 динара на терет средстава  буџета општине Уб за 2023. годину, 

раздео 5, функција 451, позиција 54/0, економска класификација 425 – текуће 

поправке и одржавање. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-12-3/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 13. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења за закључење уговора  

за реализацију јавне набавке  

 – Цеви и материјал за поправку путних пропуста  и других објеката 

на путевима на територији општине Уб 

 

1. Даје се одобрење  
председнику општине Уб, може закључити уговоре, у тексту који су 

саставни део овог закључка, са: 

ТП Вучијак д.о.о. Уб, 
ради реализације јавне набавке  - Цеви и материјал за поправку путних 

пропуста  и других објеката на путевима на територији општине Уб, 

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-

4/2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна средства, 

за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе, у износу 

од 4.023.097,44 динара на терет средстава  буџета општине Уб за 2023. годину, 

раздео 5, функција 451, позиција 55/0, економска класификација 426 – 

материјал. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-12-4/2023-01 Дарко Глишић 
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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, 95/2018 и 114/2021), 

Општинско веће општине Уб, 13. фебруара 2023. 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 20/2022 и 29/2022) у даљем тексту: Правилник,  

 

У члану 24. Правилника,  

 

У Одељку 6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ врше се следећа измена: 

 

Радно место под редним бројем 46. Послови утврђивања права на борачко-

инвалидску заштиту и административни послови правобранилаштва брише се. 

 

У Одељку 6.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ 

ИЗВОРНИХ ПРИХОДА врши се следећа измена: 

 

После радног места под редним бројем 52. Послови наплате локалних јавних прихода 

и послови пореског књиговодства додаје се ново радно место под редним бројем 52а. које 

гласи: 

 

“ 52а. Послови апликативне подршке 

 

Звање: Млађи саветник                                                                                       број службеника:1 

 

Опис посла: Учествује у припреми захтева за развој нових апликативних решења из 

надлежности Одељења и тестирању нових верзија; пружа стручну помоћ запосленима по 

питањима рада у апликацији; учествује у ажурирању шафраника за утврђивање јавних 

прихода по задатим критеријумима; учествује у ажурирању база података за поступке 

масовних обрачуна по задатим критеријумима и масовној припреми решења за штампу; 

учествује у припреми анализе података и израђује извештаје по задатим критеријумима из 

делатности Одељења; врши обраду екстерних база података и учествује у издвајању 

обвезника по задатим критеријумима; прати функционисање информационог система и стање 

информатичке опреме потребних за рад Одељења. 

Обавља и друге послове по налогу начелника управе. 

 

Услови:стечено високо образовање из научне области информатичких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање 

одговарајућих метода рада или стручних вештина, положен државни стручни испит за рад у 
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органима државне управе, 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, као и потребне компетенције за 

обављање послова радног места.“  

   

 Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Уб“. 

 

 

Општина Уб                            Председник Већа 

Општинско веће  

Број:06-12-5/2023-01                            Дарко Глишић 

 


