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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIII – Број 1 Уб, 16. јануар 2012. године Бесплатан примерак 

 

1. 

 На основу члана 33. тачка 19) Статута општине Уб 

(„Службени гласник општине Уб“, број 12/2008 

 Скупштина општине Уб, 13. јануара 2012. године, 

доноси  

 

Одлука 

о оснивању  

Друштва с ограниченом одговорношћу 

Привредно друштво  

Регионални центар за управљање отпадом  

''ЕКО-ТАМНАВА'' д.о.о. Уб 

 

 1. Општина Уб заједно са градом Ваљевом, општи-

нама Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечи-

на, Љиг и градским општинама Обреновац, Лазаревац и 

Барајево, оснива  Друштво са ограниченом одгворношћу, 

Привредно друштво Регионални центар за управљање от-

падом ''EKO-ТАМНАВА''  д.о.о., Уб, у даљем тексту дру-

штво. 

 2. Права и обавезе оснивача друштва утврђена су у 

тексту Уговора о оснивању друштва са ограниченом од-

говорношћу, Привредно друштво Регионални центар за 

управљање отпадом ''ЕКО-ТАМНАВА'' д.о.о Уб, у даљем 

тексту уговор о оснивању, парафираном 21. децембра 

2012. године у Убу од стране представника извршних ор-

гана јединица локалне самоуправе из тачке 1. ове одлуке.   

 3. Уговор о оснивању одштампан је уз ову одлуку и 

чини њен саставни део.  

 4. Општина Уб одређује своје овлашћене представ-

нике у Скупштину Друштва са ограниченом одгворно-

шћу, Привредно друштво Регионални центар за управља-

ње отпадом ''EKO-ТАМНАВА''  д.о.о., Уб и то: 

 1) председник општине Уб, за члана;  

 2) заменик председника општине Уб, за заменика 

члана. 

 5. Даје се овлашћење Владиславу Крсмановићу, 

председнику општине Уб, да у име општине Уб потпише 

уговор о оснивању.  

 6.  Ову одлуку објавити у ''Службенок гласнику оп-

штине Уб''  

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-1/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

2. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 

гласник РС'' број 5/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 

став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, 13. јануара 2012. године, 

доноси 

 

Р е ш  е њ е 

о давању сагласности   

Јавном предузећу  

''Дирекција за уређење и изградњу''  Уб   

на Програм пословања за 2012. годину  

 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу ''Дирекција 

за уређење и изградњу''  Уб на Програм пословања за 

2012. годину, број 3-02/12, који је донео Управни одбор 

предузећа, на седници одржаној дана 6. јануара 2012. го-

дине. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-2/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

3. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 

гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 

став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, 13. јануара 2012. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Установи за културу и спорт  

''Култуно–спортски центар Уб''  

на Програм рада за 2012. годину 

 

1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 

''Култуно–спортски центар Уб'' на Програм рада за 2012. 

годину, број 780/11 који је донео Управни одбор устано-

ве, на седници одржаној дана 5. јануара 2012. године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 022-8/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

4. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 

гласник РС” број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 

123/2007),  члана 14. Одлуке о оснивању Јавног предузе-

ћа “Дирекција за уређење и изградњу” Уб (''Општински 

службени гласник'' број 16/1998), и члана 32. став 1. тач-

ка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС” број 129/2007),  

 

Скупштина општине Уб, 13. јануара 2012. године, 

доноси  
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Р е ш е њ е 

о измени Решења о разрешењу Управног одбора  

и именовању председника, заменика председника  

и  чланова Управног одбора  

Јавног предузећа  

"Дирекција за уређење и изградњу” Уб 

 

I У решењу о разрешењу Управног одбора и име-

новању председника, заменика председника и  чланова 

Управног одбора Јавног предузећа "Дирекција за уређе-

ње и изградњу” Уб (''Службени гласник општине Уб'', 

број 16/2010) у ставу II брише се текст 

  

 ''2. Марија Урошевић, за заменика председника;'' 

  

 и уписује текст који гласи 

  

 ''2. Миодраг Вукотић, за заменика председника;''. 

 

II Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-3/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

5. 

 На основу члана 12. и 20. Закона о јавним служба-

ма (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),  

члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању де-

латности од општег интереса (“Службени гласник РС” 

број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и 

члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС” број 129/2007), 

 Скупштина општине Уб, 13. јануара 2012. године, 

доноси 

 

 

Р е ш е њ е  

о измени Решења о разрешењу Управног одбора 

и именовању председника, заменика председника  

и чланова Управног одбора 

Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу 

  

I У решењу о разрешењу Управног одбора и име-

новању председника, заменика председника и  чланова 

Управног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнеже-

вић” у Убу (''Службени гласник општине Уб'', број 

16/2010) у ставу II брише се текст 

  

 ''2. Вања Крсмановић, за заменика председника;'' 

  

 и уписује текст који гласи 

  

 ''2. Слађана Јанковић, за заменика председника;''. 

 

II Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

oпштине Уб”.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 622-9/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

6. 

На основу члан 20. тачка 39. Закона о локалној са-

моуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 

12. тачка 40) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),  

Скупштина општине Уб, 13. јануара 2012. године, 

доноси  

 

Одлука 

о новчаним наградама ученика 

и новчаним накнадама  студентима  

дела трошкова студирања 

 

 I Основна одредба 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се услови, висина и начин 

доделе новчаних награда ученика и новчаних накнада 

студентима дела трошкова студирања,  ученика и студе-

ната општине Уб. 

 

 II Новчане ученичке награде   

 

 Новчана ученичка награда 

Члан 2.  

 Новчана ученичка награда (у даљем тексту награ-

да) је једнократно новчано доброчино давање општине 

Уб које се исплаћује ученицима обавезних основних 

школа као и средњих школа са седиштем у општини Уб 

који право на новчану ученичку награду остваре под 

условима и на начин утврђеним овом одлуком. 

 

Давалац награде  

Члан 3. 

Давалац награде је општине Уб.  

                                                   

Извори финансирања  

Члан 4. 

 Извори из којих се обезбеђују средства за награде 

су: 

1) буџет општине Уб; 

2) прилози и поклони правних и физичких лица. 

 

 Корисник награде 

Члан 5. 

 Право на награду могу остварити ученици школа 

из члана 2 ове одлуке, под следећим условима: 

 1) да су носиоци дипломе ''Вук Караџић'' по завр-

шеном обавезном основном школовању; 

 2) да су носиоци дипломе ''Вук Караџић'' по завр-

шеној средњој школи; 

3) да су освојили 1, 2. или 3. место на бар једном 

републичком или међународном такмичењу или смотри 

које је организовало министарство просвете; 

4) да су бар једном учествовали на републичком 

или међународном такмичењу или смотри које је органи-

зовало министарство просвете; 

 5) да заједничко пребивалиште на територији оп-

штине Уб имају ученик и његови родитељи или старате-

љи. 

   

Висина и начин исплате награде 

Члан 6. 

 Висина награде, почев од 28. јуна 2012. године у 

нето износу, утврђује се у износу од: 

 1) 4.000 динара за ученике носиоце дипломе ''Вук 

Караџић'' по завршеном обавезном основном школовању; 

 2) 8.000 динара за ученике носиоце дипломе ''Вук 

Караџић'' по завршеној средњој школи; 
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 3) 24.000 динара за ученике који су освојили 1 ме-

сто на бар једном републичком или међународном так-

мичењу или смотри; 

4) 20.000 динара за ученике који су освојили 2 ме-

сто на бар једном републичком или међународном так-

мичењу или смотри; 

5) 16.000 динара за ученике који су освојили 3. ме-

сто на бар једном републичком или међународном так-

мичењу или смотри; 

6) 8.000 динара динара за ученике који су бар јед-

ном учествовали на републичком или међународном так-

мичењу или смотри. 

Ако ученик у току школске године оствари више 

од  једног услова из члана 5. став 1. тачка 3) до 6) ове од-

луке, награда се има исплатити само по једном, најпо-

вољнијем, оствареном услову. 

 Награде се исплаћују једнократно и у готовом нов-

цу сваког 28. јуна.  

  

 Време за које се додељује награда 

Члан 7. 

Награда се додељује ученицима основних и сред-

њих школа као годишња новчана награда за постигнут: 

1) школски успех (одличан) у претходном школо-

вању; 

2) резултат на школским такмичењима и смотрама 

републичког и међународног ранга. 

 

 Обавеза директора школа 

Члан 8. 

Директори основних и средњих школа обавезни су 

најкасније до 10. јуна текуће године да доставе Општин-

ској управи општине Уб извештај са именима ученика и 

исправама којима се доказује да су остварили право на 

награду по одредбама ове одлуке. 

 

Орган који доноси решење о наградама 

Члан 9. 

Општинско веће по пријему извештаја из члана 8. 

донеће најкасније до 20. јуна текуће године решење о ис-

плати награда. 

 Решење из става 1. овог члана, Општинско веће ду-

жно је  да достави директорима школа који су послали 

извештаје из члана 8. ове одлуке у року од 2 дана од дана 

његовог доношења. 

На решење Општинског већа директор школе из 

члана 8. ове одлуке има право да поднесе доносиоцу ре-

шења приговор у року од 2 дана од дана уручења истог. 

Ако нема приговора, одлука извршног органа је ко-

начна. 

Одлуку по приговору из става 3. овог члана, у року 

од 3 дана од дана подношења приговора, доноси Оп-

штинско веће.  

Одлука Општинског већа по приговору је коначна. 

 

Послови Општинске управе 

Члан 10. 

 Административне и стручне послове за потребе из-

вршног органа општине Уб обављаће  одговарајуће слу-

жбе Општинске управе надлежне за послове образовања.. 

                  

III Новчана накнада студентима дела трошкова сту-

дирања 

 

 Новчана накнада студентима дела трошкова студи-

рања 

Члан 11. 

 Новчана накнада студентима дела трошкова студи-

рања (у даљем тексту накнада) по одредбама ове одлуке 

је једногодишње доброчино новчано давање општине Уб 

које се исплаћује, по правилу, једнократно или у више 

рата студентима који право на наканду остваре под усло-

вима и на начин утврђеним овом одлуком. 

 

Давалац накнаде 

Члан 12. 

Давалац накнаде је општине Уб (у даљем тексту: 

давалац накнаде). 

                                                   

Извори финансирања накнаде 

Члан 13. 

 Извори из којих се обезбеђују средства за накнаде 

су: 

1) буџет општине Уб; 

2) прилози и поклони правних и физичких лица. 

 

Корисник накнаде  

Члан 14. 

 Право на накнаду могу остварити студенти: 

 1.  факултета којима је оснивач Република Србија;  

 2.  чије се студирање финансира из средстава буџе-

та Републике Србије; 

 3.  који су први пут уписали зимски семестар одго-

варајуће године студија; 

 4.  који током студирања нису губили годину; 

 5. који заједно са својим родитељима или старате-

љи имају пребивалиште на територији општине Уб; 

 6.  који нису у радном односу. 

 Право на накнаду могу остварити и студенти који 

су први пут уписали прву годину студија под условима 

из става 1. овог члана (тачка 1, 2, 4, 5 и 6.) и ако им је  

просечна оцена у средњој школи била у распону од 4,75 

до 5,00.'' 

  

Висина и начин исплате накнаде 

Члан 15. 

 Висина накнаде, у нето износу, утврђује се у изно-

су од 60.000 динара почев од 1. октобра 2011. године. 

 Накнада се исплаћује на текући рачун студента 

  

 Време за које се накнада додељује 

Члан 16. 

Накнада се додељује за једну школску годину. 

Право на накнаду може се остварити само за време 

које је прописано за редовно студирање (студирање које 

се финансира из средстава буџета Републике Србије).  

 

 Комисија за доделу накнада 

Члан 17. 

Скупштина општине Уб именује председника и два 

члана Комисије за доделу новчана накнада дела трошко-

ва студирања (у даљем тексту комисија). 

Мандат комисије траје колико и мандат одборнич-

ког сатава који је именовао комисију. 

Права и дужности комисије утврђују се овом одлу-

ком. 

У случају да давалац накнаде не именује комисију, 

начелник Општинске управе општине Уб обавезан је да 

исту именује. Мандат тако именоване комисије траје до 

именовања нове комисије од стране даваоца накнаде. 
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Конкурс                                                         

Члан 18. 

 Накнаде се додељују на основу конкурса. 

 На основу одредби ове одлуке, конкурс расписује и 

спроводи комисија. из члана 17. ове одлуке. 

 Конкурс за доделу накнада распијује се сваке годи-

не и то почетком школске године. 

 Конкурс се обавезно има објавити у ''Службеном 

гласнику општине Уб'' и у још једном јавном гласилу. 

 Рок за подношење пријава не може бити краћи од 

15 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном 

гласнику општине Уб''. 

 

Органи који одлучују по спроведеном конкурсу                                           

Члан 19. 

Комисија је дужна у року од 15 дана по истеку рока 

из члана 18. став 5. ове о одлуке, да по приспелим прија-

вама одлучи тако што ће донети и објавити на огласној 

табли Општинске управе Уб одлуку која ће, поред оста-

лог, садржати: 

 1) листу кандидата који испуњавају услове конкур-

са и којима ће се доделити накнада;  

 2) листу кандидата који не испуњавају услове кон-

курса и основ због ког немају право на накнаду.   

 Одлуку из става 1. овог члана, комисија је дужна да 

достави свим учесници конкурса у року од 5 дана од дана 

њеног доношења. 

На одлуку комисије учесник има право да поднесе 

приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана уру-

чења исте. 

Ако нема приговора, одлука комисије је коначна. 

Одлуку по приговору из става 3. овог члана, у року 

од 15 дана од дана подношења приговора, доноси Оп-

штинско веће.  

Одлука Општинског већа по приговору је коначна. 

 

Решење о исплати накнаде                                       

Члан 20. 

Комисија доноси решење о исплати накнаде. 

Решењем о исплати накнаде уређују се обавезе да-

ваоца и примаоца накнаде. 

Решење о испалти накнади потписује,  у име давао-

ца стипендије,  председник комисије или други члан ко-

мисије кога одреди комисија.. 

 

Члан 21. 

Исплатилац накнаде обуставиће исплату накнаде 

ако студент: 

 1) изгуби статус студента чије студирање се финан-

сира средствима буџета  Републике Србије; 

 2) прекине студирање на факултету на чијим сту-

дијама је остварио право на накнаду у складу са одредба-

ма ове одлуке; 

 3) заснује радни однос; 

 4) или један од родитеља или старатеља одјави пре-

бивалиште са територије општине Уб; 

 5) писменим путем обавести исплатиоца накнаде 

да не жели исплату накнаде; 

 6) буде осуђен за кривично дело, без обзира на ви-

сину и врсту изречене казне; 

7) у другим случајевима утврђеним решењем о ис-

плати накнаде. 

Прималац накнаде дужан је у року од 30 дана рачу-

најући од дана настанака околности из става 1. овог чла-

на, да уплатом  на рачун исплатиоца накнаде врати цео 

износ исплаћене накнаде. 

 

Послови Општинске управе                                                      

Члан 22. 

 Административне и стручне послове за потребе ко-

мисије и извршног органа општине Уб обављаће  одгова-

рајуће службе Општинске управе. 

                  

 Прелазне одредбе                                 

Члан 23. 

 Студенти који су остварили право на новчана при-

мања по основу конкурса за доделу студентских стипен-

дија за школску 2011/2012. годину, своје право на новча-

но примање на терет буџета општине Уб у школској 

2011/2012. години оствариваће на основу одредби ове од-

луке. 

 Решење из члана 20. ове одлуке комисија ће донету 

у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке.  

 Комисију из члана 17. ове одлуке чине лица из ко-

мисије која је одлучивала по конкурсу из става 1. овог 

члана. 

                                                    

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о ученичким наградама и студентским стипенди-

јама ''Службеном гласнику општине Уб'' број 8/2007, 

15/2008 и 13/2009.  

 

 IV Завршна одредба                                                        

Члан. 25. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а приме-

њиваће се од 1. октобра 2011. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  
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