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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 23 Уб, 22. јул 2020. године Бесплатан примерак 

 

43. 

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, 22. јула 2020. године, доноси 

 

 

Правилник о измени и допуни   

 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, 23/2019 и 3/2020) у даљем тексту: Правилник, 

  
 У члану 24. Правилника,  

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

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врши се следећа измена: 

   

За радно место под редним бројем 35. Правни послови за Комисију за повраћај одузетог земљишта и правни 

послови у поступку одобравања бесплатне правне помоћи опис посла мења се и гласи: 

  

За потребе Комисије за повраћај одузетог земљишта обавља стручне и административне послове и то: израђује 

нацрте свих управних и других аката за Комисију за повраћај одузетог земљишта поступајући у складу са Законом о 

општем управном поступку, израђује сва писмена у кореспонденцији Комисије за повраћај одузетог земљишта са 

другим надлежним органима, учествује у поступку увођења у посед странака.  

Утврђује испуњеност услова за пружање бесплатне правне помоћи увидом у податке о чињеницама неопходним за 

одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи о којима се води службена евиденција, прибавља их и 

обрађује, доноси решење. 

Обавља и друге послове по налогу начелника управе. 

 

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 Председник Већа  

Општинско веће  

Број: 22-6/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

44. 

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 

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

Општинско веће општине Уб, 22. јула 2020. године доноси  

 

 

Одлука о измени  

Одлуке о образовању и именовању чланова  

Жалбене комисије општине Уб 

 

  

1. У Одлуци о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' 

број 13/2017 и 14/2018),  у даљем тексту одлука, члану 2. мења се и гласи;  


