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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XIX – Број 14 Уб, 18. новембар 2018. године Бесплатан примерак 
 
83. 
Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке  о награди-поклону 
ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом  учени-
ку, наставнику и професору и новчаној накнади студенту 
дела трошкова студирања ("Службени гласник општине 
Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018), 
Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова 
студирањa расписује 

 
Конкурс 

за доделу новчане накнаде студентима  
дела трошкова студирања 
за школску 2018/19. годину 

 
I 

A. Право на накнаду могу остварити студенти 
(члан 24. став 1. Одлуке): 
 

1. факултета којима је оснивач Република Србија  
2. приватних факултета 
3. основних академских студија, мастер 

академских студија, специјалистичких 
академских студија и докторских академских 
студија 

4. који су одмах по завршетку средње 
четворогодишње школе први пут уписали прву 
годину основних академских студија, тј. који 
нису имали паузу између средње 
четворогодишње школе и факултета 

5. који су у текућој школској години, први пут упи-
сали зимски семестар одговарајуће године сту-
дија 

6. који током студирања нису губили годину (по 
овој одлуци све сем мировања се сматра губит-
ком године) 

7. који су у свакој школској години остварили 
најмање по 37 ЕСПБ 

8. који су одмах по завршетку основних 
академских студија уписали мастер академске 
студије уз услов да нису имали продужену 
годину 

9. који су одмах по завршетку мастер академских 
студија уписали или специјалистичке академске 
студије или докторске академске студије уз 
услов да нису имали продужену годину  

10. који заједно са својим родитељима или старате-
љима имају пребивалиште на територији општи-
не Уб најмање годину дана пре расписивања 
конкурса; 

11. који нису у радном односу. 
 

Б. Право на накнаду могу остварити студенти 
прве године (члан 24. став 2. Одлуке): 
 
Право на накнаду могу остварити и студенти прве 
године основних академских студија, под условима 

из става 1. члана 24. Одлуке уз претходни услов да 
им је просечна оцена у средњој школи била у 
распону од 4,50 до 5,00. 

 
B. Време за које се накнада додељује: 

 
Накнада се додељује за једну академску годину. 
Право на  накнаду, уз испуњење услова из члана 24. 
може се користити најдуже у дужини трајања 
основних академских студија, мастер академских 
студија, специјалистичких академских студија и 
докторских академских студија на истом или 
различитом факултету. 

 
II 

Потребна документација: 
 

1. Пријава за доделу новчане наканаде  
 
2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће 
године студија  

 
3. Уверење о укупној просечној оцени у завршеној 
средњој школи (студенти прве године) 
 
4. Уверење о положеним испитима са списком 

предмета и оствареним ЕСПБ  
 

5. Два примерка  решења о исплати новчане накнаде  
 
6. За студенте основних aкадемских студија 

− фотокопија прве и свих попуњених стране 
индекса 
 

7. За студенте мастер академских студија  
− фотокопија прве и свих попуњених страна 

индекса  
− фотокопија уверења о завршеним основним 

академским студијама 
 

8. За студенте специјалистичких академских 
студија и докторских академских студија 

− фотокопија прве стране индекса и свих 
попуњених страна индекса 

− фотокопију уверења о завршеним основним 
академским студијама и фотокопију уверења о 
завршеним мастер академским студијама 
 

9. Фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија 
Уговора о вођењу текућег рачуна 
 
10. Фотокопија личних карата за студента, родитеље 
или старатељe, и то:  

− Очитана лична карта (са чипом) 
− Фотокопија личне карте без чипа 
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Комисија задржава право да тражи додатну 
документацију услед недоумица 

 
III 

Рок за подношење докумената je 15 дана од дана 
објављивања конкурса у "Службеном гласнику општине 
Уб" и на сајту Општинске управе општине Уб. 

 
IV 

Обрасци пријаве, уверења и решења преузимају се на 
портирници Општинске управе општине Уб и на сајту: 
www.opstinaub.org.rs 

 
V 

Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска 
управа Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20б, 14210 Уб са 
назнаком "Конкурс за доделу новчане накнаде студентима 
дела трошкова студирања" или у сали за венчања општине 
Уб, радним данима од 12-15h. 
 
84. 

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној само-
управи самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018), члана 53 тачка 2 Статута општине Уб (“Службе-
ни гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), а у складу 
са чланом 18. и 21. Одлуке о општинским 
административним таксама и ценама услуга (“Службени 
гласник општине Уб” број 8/2010, 9/2010-исправка, 7/2011 
и 7/2015) 

Општинско веће општине Уб, 16. новембра 2018. 
године доноси  
 

П р а в и л н и к 
о висини накнаде за рад и накнаде трошкова 
службеног лица на пословима склапања брака  

ван редовног радног времена 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником о висини накнаде за рад и 
накнаде трошкова службеног лица на пословима склапања 
брака на дан ван редовног радног времена (у даљем тексту 
правилник) утврђује се износ накнаде за рад и накнаде 
трошкова службеног лица на пословима склапања брака и 
то: 

1) за службено лице женског пола – 3.000 динара; 
2) за службено лице мушког пола – 2.500 динара; 

 
Члан 2. 

Средства за накнаду из члана 1. овог правилника 
обезбедиће се из средстава од наплаћене услуге коју је 
Општинска управа општине пружила за долазак 
службеног лица, ван редовног радног времена, ради 
склапања брака после радног времена, у дане викенда  
(субота и недеља) и на дан државног празника као и за 
излазак службеног лица на терен ради закључења брака на 
територији општине Уб, ван седишта матичног подручја, 
а у складу са условима предвиђеним законом. 
 

Члан 3. 
 Накнада која је утврђена чланом 1. правилника, 
подлеже опорезивању порезом на доходак грађана и 
плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање. 
 
 

 
Члан 4. 

 О спровођењу овог правилника стараће се 
Општинска управа општине Уб. 
 

Члан 5. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.  
 
 

Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-48-6/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
85. 

На основу члана 27. Oдлуке о новчаним наградама 
ученика, наставника и професора и новчаним накнадама 
студентима дела трошкова студирања (''Службени гласник 
општине Уб'' број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 
11/2018) 

Општинско веће општине Уб, 16. новембра 2018. го-
дине доноси  

 
Решење  

о измени Решења о именовању чланова  
Комисије за доделу новчаних накнада  

дела трошкова студирања 
  

1. У Решењу о именовању чланова Комисије за 
доделу новчаних накнада дела трошкова студирања (''Слу-
жбени гласник општине Уб'' број 31/2016),  у даљем 
тексту решење, у тачки 1. алинеја 3.  

 
брише се текст: 
 
'' Марија Новаковић, за члана'' 
 
и уписује текст 
 
''Драган Миловановић, за члана''. 

 
 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-
штине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-48-7/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
86. 

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), 

Општинско веће општине Уб, 16. новембра 2018. 
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 оп-
штине Уб'' број 13/2017),  у даљем тексту одлука, члану 2. 
мења се и гласи;  
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''Члан 2. 
 Комисја има три члана, и то председника Комисије 
и два члана Комисије. 
 Именује се у Комисију, на период од 5 година: 

1. за председника Комисије, Љиљана Илић, 
дипломирани правник из Брезовице; 

2. за члана Комисије, Љиљана Тешић, дипломирани 
економиста из Уба; 

3. за члана Комисије, Драган Миловановић, 
дипломирани правник из Стубленице.'' 

 
 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-
штине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-48-8/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
87. 

На основу одредби Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени 
гласник Републике Србије'' број 24/2012), а у складу са 
чланом 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Слу-
жбени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018),  

Општинско веће општине Уб, 16. новембра 2018. го-
дине доноси  

Решење  
измени Решења о образовању и именовању чланова  

Комисије за послове прибављања 
 и отуђења непокретности непосредном погодбом,  

давања у закуп ствари у јавној својини  
и поступке јавног надметања  

и прикупљања писмених понуда 

 
 1. У Решењу о образовању и именовању чланова 
Комисије за послове прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступке јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (''Службени гласник 
општине Уб'', број 22/2013, 7/2014 и 16/2015 и 10/2018) 
тачка 4. мења се и гласи: 
 

''4.  У комисију, именују се: 
1) Слађана Теодосић, дипломирани правник, за 

председника; 
2) Сања Марковић, дипломирани правник, за заменика 

председника; 
 

3) Стефан Теодосић, дипломирани правник, за члана; 
4) Драган Миловановић, дипломирани правник, за 

заменика члана; 
 

5) Славица Глишић, дипломирани економиста, за 
члана; 

6) Љиљана Тешић, дипломирани економиста, за 
заменика члана. 
 
У раду и одлучивању комисије учествује 

председник и чланови комисије. 
У случају одсутности председника или члана, у раду 

и одлучивању комисије учествује његов заменик.'' 
 

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

 
Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-48-9/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
 

С а д р ж а ј 
 

 
83. 

 
Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2018/19. 
годину  

 
 

1 
 
84. 

 
Правилник о висини накнаде за рад и накнаде трошкова службеног лица на пословима склапања 
брака ван редовног радног времена 

 
 

2 
 
85. 

 
Решење о измени Решења о именовању чланова Комисије за доделу новчаних накнада дела 
трошкова студирања 

 
 

2 
 
86. 

 
Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Уб 

 
2 

 
87. 

 
Решење измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за послове прибављања  и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

 
 
 

3 
  

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

 
  

 


