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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 23 Уб, 16. децембар 2019. године Бесплатан примерак 

 

96. 

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, 16. децембра 2019. 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 8/2018, 10/2018 - Исправка и 13/2018 – Исправка, 

20/2018 и 9/2019-Исправка, 13/2019 и 14/2019) у даљем тексту: Правилник, члан 4. мења се и гласи:  

 

''Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

Службеник на положају – I група 1 радно место 1 службеник 

 

Службеници – извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 6 6 

Саветник 24 29 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 11 18 

Референт 4 4 

Млађи референт - - 

Укупно: 50 радно место 62 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места 1 1 

Четврта врста радних места 6 7 

Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 9 радних места 12 намештеника 

 

Функционери - изабрана и 

постављена лица  

2 

 

Члан 2. 

Члан  5. Правилника, мења се и гласи: 

 

''Члан 5. 

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи општине Уб је 60 и то : 

- 1 службеник на положају;  

- 50 радно место са 62 службеника на извршилачким радним местима;  

- 9 намештеничких радних места са 12 намештеника.  

 

Укупан број систематизованих радних места у Кабинету председника општине је 1 и то : 

- 1 помоћник председника општине   

 

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 1 и то : 

- 1 функционер – правобранилац.'' 
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Члан 3. 

Члан  23. Правилника, мења се и гласи: 

 

''Члан 23. 

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места на којима раде намештеници. 

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници – извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 6 6 

Саветник 24 29 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 11 18 

Референт 4 4 

Млађи референт - - 

Укупно: 50 радних места 62 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места 1 1 

Четврта врста радних места 6 7 

Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 9 радних места 12 намештеника'' 

 

Члан 4. 

У члану 24. Правилника,  

Одељак 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ врше се следеће измене: 

 

Измена 1. 

Радно место под редним бројем 3. Послови матичара, број извршилаца 5 мења се са бројем 4.  

 

Измена 2. 

Радно место под редним бројем 13. Послови јавних набавки, управљање људским ресурсима и послови поступања по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број извршилаца 2 мења се са бројем 3.  

 

Измена 3. 

Радно место под редним бројем 13a. Послови јавних набавки, управљање људским ресурсима и послови поступања по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, звање:млађи саветник; број службеника:1, брише се. 

  

Члан 5. 

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: 06-61-16/2019-01 Дарко Глишић, с.р. 
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97. 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009, 

64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 

132/2014 и 145/2014, Решење УС РС - 54/2013-11 и Одлука УС РС - 65/2017), члана 5. став 3. Одлуке о привременом поста-

вљању и уклањању монтажних и других објеката на јавним површинама на територији општине Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 16/2010, 27/2012 и 8/2017 ) и члана 60. став 1. тачка 2) Статута општине Уб (''Службени гласник општи-

не Уб'' број 12/2008 и 6/2013), 

Општинско веће општине Уб, 16. децембра 2019. године,  доноси 

 

Закључак  

о Првој измени Плана 

o одређивању места и техничким условима 

за привремено постављање 

монтажних и других објеката на јавним површинама 

 

 1. У Плану o одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на 

јавним површинама (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2018) члан 23. мења се и гласи: 

''Члан 23. 

Привремено постављање монтажно–демонтажног објекта – балон халeа спортске намене, може се вршити на 

отвореним спортско-рекреативних објектима у насељеном месту Уб и школским двориштима.  

Право на доделу локације за постављање балон хале стиче  се на јавном конкурсу, осим ако инвеститор који поставља 

балон халу није општина Уб или друго лице над којим општина Уб врши оснивачка права.  

Конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Конкусна комисија коју образује Председник општине. 

Текст конкурса објављује се у Службеном гласнику општине Уб'' и на званичној интернет страници општине Уб и 

траје 15 (петнаест) дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

Услове конкурса, локације за које се конкурише, начин спровођења конкурса утврђује Председник општине на 

предлог Комисије из става 3. овог члана, посебним актом. 

 По завршеном конкурсу Конкурсна комисија доноси одлуку о одређивању корисника и додели локација. 

 Одлука Конкурсне комисије објављује се на начин као и сам конкурс. 

 Учесник конкурса има пораво приговора Општинском већу општине Уб у року од 8 дана од објављивања одлуке 

Конкурсне комисије. 

 Коначна одлука о одређивању корисника и додели локација доставља се Општинској управи општине Уб. 

 На основу коначне одлуке о одређивању корисника и додели локације лице које је остварило право на доделу 

локације подноси захтев Општинској управи општине Уб  за издавање решења којим му се одобрава привремено 

постављање објекта из става 1. овог члана.'' 

 

 2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-61-17/2019-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

96. 

 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

 

1 

 

97. 

 

Закључак о Првој измени Плана o одређивању места и техничким условима за привремено поста-

вљање монтажних и других објеката на јавним површинама 

 

3 

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