На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Кадровског плана за 2017. годину општине Уб

I Утврђује се предлог Кадровског плана за 2017. годину општине Уб.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се начелник Општинске управе општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-1/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб

I Утврђује се предлог Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Уб.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се начелник Општинске управе општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о именовању директора
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб

I Утврђује се предлог Решења о именовању директора Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини
општине Уб одређује се председник општине Уб, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о давању сагласности
Предшколској установи ''Уб''
на План јавних набавки за 2017. годину
Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' на План јавних набавки
за 2017. годину, број 02/2017-04 од 24. јануара 2017. године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о спровођењу јавне набавке у отвореном поступку
обликоване по партијама – храна, пиће, дуван и сродни производи
1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' на захтев број 78/2017-01 од
7. фебруара 2017. године за јавну набавку у отвореном поступку обликовану по
партијама – храна, пиће, дуван и сродни производи чија је процењена вредност
7.940.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом и то:
- партија 1 –воће, поврће и сродни производи чија је процењена вредност
1.780.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом – сопствена средства
- партија 2 - производи животињског порекла, месо и месни производи чија је
процењена вредност 1.820.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом – средства буџета
општине Уб
- партија 3 – разни прехрамбени производи чија је процењена вредност
3.630.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом
- средства буџета општине Уб – 470.000 динара
- сопствена средства – 3.16.000 динара
- партија 4 - хлебни производи, свежа пецива и колачи чија је процењена
вредност 710.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом – средства буџета општине Уб
2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. овог закључка из средстава буџета општине Уб за
2017. годину раздео 5, глава 11, функција 911, позиција 112 и економска класификација 426 – трошкови материјала,
3. Обавезује се Предшколска установа ''Уб'' да по спроведеном поступку јавне
набавке достави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле
законитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Предшколска установа ''Уб'' и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне средине и
делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о давању сагласности
Основној школи ''Душан Даниловић'' Радљево
за спровођење јавне набавке мале вредности–
набавка намирница за ђачку кухињу
1. Даје се сагласност Основној школи ''Душан Даниловић'' Радљево на
захтев број 46 од 13. фебруара 2017. године за спровођење јавне набавке мале
вредности - набавка намирница за ђачку кухињу
у вредности од 1.370.000 динара са ПДВ-ом
2. Обавезује се Одељење за за финансије да обезбеди средства за реализацију јавне набавке из тачке 1. овог закључка из средстава буџета општине Уб за
2017. годину раздео 5, глава 5, функција 980, позиција 69, економска класификација 472 –исхрана и смештај ученика у износу од 370.000 динара.
3. Обавезује се Основна школа ''Душан Даниловић'' Радљево, да по спроведеном поступку јавне набавке достави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле законитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Основна школа ''Душан
Даниловић'' Радљево и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење
за заштиту животне средине и делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-6/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године, доноси
Закључак
о давању сагласности Основној школи ''Рајко Михаиловић''
за спровођење јавне набавке мале вредности
- Набавка добара – Намирнице за исхрану ђака
у школској кухињи за 2017. годину
1. Даје се сагласност ОШ ''Рајко Михаиловић'' Бањани на захтев број
115/17 од 21. фебруара 2017. године за јавну набавку добара
- Намирнице за исхрану ђака у школској кухињи за 2017. годину
у вредности од 3.500.000 динара на годишњем нивоу са ПДВ-ом
2. Обавезује се Одељење за за финансије да обезбеди део средстава за реализацију јавне набавке из тачке 1. овог закључка, који пада на терет општине
Уб, из средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео 5, глава 5, функција
980, позиција 69, економска класификација 472 –исхрана и смештај ученика у
износу од 500.000 динара.
3. Обавезује се ОШ ''Рајко Михаиловић'' Бањани, да по спроведеном поступку јавне набавке достави Општинском већу општине Уб документацију о
истој ради контроле законитости спроведене јавне набавке и давања одобрења
за закључење уговора.
4. О спровођењу овог закључка стараће се ОШ ''Рајко Михаиловић''
Бањани и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за заштиту
животне средине и делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-7/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке мале вредности
- геодетске услуге

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
''Геазона'' д.о.о. Уб, ради релизације јавне набавке мале вредности –
геодетсаке услуге
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-305/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.700.400 динара на терет средстава буџета општине Уб за
2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 26, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-8/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке мале вредности
израда пројеката општинских путева
и осталих путева од значаја за општину Уб

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
''БХЛ пројект'' д.о.о. Београд, ради релизације јавне набавке мале
вредности – израда пројеката општинских путева и осталих путева од
значаја за општину Уб
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-305/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.000.000 динара на терет средстава буџета општине Уб за
2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 25, економска
класификација 423 – Услуге по уговору.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-9/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 27. фебруара 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке мале вредности
- израда пројеката за изградњу и реконструкцију
саобраћајница локалног значаја

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
''БХЛ пројект'' д.о.о. Београд, ради релизације јавне набавке мале
вредности – израда пројеката за изградњу и реконструкцију саобраћајница
локалног значаја
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-305/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.000.000 динара на терет средстава буџета општине Уб за
2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 25, економска
класификација 423 – Услуге по уговору.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-10/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 29. став 4. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и
професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања (''Службени гласник
општине Уб'' број 28/2012, 16/2014 и 28/2016),
Општинско веће општине Уб
решавајући по приговорима двадесеттри студента на Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2016/2017. годину (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2017)
на седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године, доноси
Одлука
1. Одбија се приговор Милице Мијатовић, из Совљака, студента Војне академије.
2. Одбија се приговор Наташе Теодосић, из Уба, студента Филолошког факултета.
3. Одбија се приговор Николе Марковића, из Уба, студента медицинског факултет.
4. Одбија се приговор Јоване Јоксимовић, из Милораца, студента Факултета за
примењени менаџмент, економију и финансије.
5. Одбија се приговор Мирјане Јеремић, из Уба, студента Факултета организационих
наука.
6. Одбија се приговор Данијеле Бојић, из Стубленице, студента Рударско-геолошког
факултета.
7. Одбија се приговор Јелене Велимировић, из Уба, студента Пољопривредног
факултета.
8. Одбија се приговор Жељка Ђурића, из Уба, студента Биолошког факултета.
9. Одбија се приговор Јоване Матић, из Уба, студента Факултета за културу и медије.
10. Одбија се приговор Марије Срећковић, из Уба, студента Медицинског факултета.
11. Одбија се приговор Катарине Бркић, из Јошеве, студента Математичког
факултета.
12. Одбија се приговор Сузане Младеновић, из Новака, студента Правног факултета.
13. Одбија се приговор Слободана Олбине, из Совљака, студента Рударско-геолошког
факултета.
14. Одбија се приговор Александра Јованчића, из Уба, студента Рударско-геолошког
факултета.
15. Одбија се приговор Јасмине Петровић, из Рукладе, студента Факултета техничких
наука.
16. Одбија се приговор Вање Ђорђевић, из Уба, студента Филолошког факултета.
17. Одбија се приговор Мирослава Бурџића, из Каленића, студента Природноматематичког факултета.
18. Одбија се приговор Стефана Кузмановића, из Јошеве, студента Машинског
факултета.
19. Одбија се приговор Марине Поповић, из Уба, студента Природно-математичког
факултета.
20. Одбија се приговор Ђорђа Горчића, из Уба, студента Рударско-геолошког
факултета.
21. Одбија се приговор Николине Митровић, из Уба, студента Рударско-геолошког
факултета.
22. Одбија се приговор Катарине Арсенић, из Уба, студента Математичког факултета.
23. Одбија се приговор Милице Ракић, из Стубленице, студента Математичког
факултета.

Образложење
На основу члана 29. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и
новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања (''Службени гласник општине Уб''
број 28/2012, 16/2014 и 28/2016), у даљем тексту Одлука, Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања, у даљем тексту Комисија, дана 9. фебруара 2017. године,
донела је Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2016/2017. годину, која је објављена 10. фебруара 2017. године у ''Службеном гласнику
општине Уб'' број 4/2017, у даљем тексту Одлука о исплати.
На Одлуку о исплати, у року из члана 29. став 2. Одлуке о наградама, двадесеттри (23)
студента, именована у диспозитиву одлуке, поднела су приговор Општинском већу општине
Уб, у даљем тексту Веће – те Веће констатује да су приговори допуштени, благовремени и
изјављени од овлашћених лица, и да их другостепени орган има узети у разматрање.
Двадесеттри (23) студента у својим приговорима оспоравају Одлуку о исплати и траже да им Веће својом одлуком призна право на накнаду дела трошкова студирања.
Пошто је размотрило приговоре, Веће је утврдило следеће:
Студенти Милица Мијатовић, из Совљака, студент Војне академије, Наташа
Теодосић, из Уба, студент Филолошког факултета и Никола Марковића, из Уба, студент
медицинског факултета
(наведени у тачки 3.2, 3.3. и 3.4. Одлуке о исплати),
у својим приговорима наводе као оправдан разлог незавидан социјални статус својих
породица и разне друге околности, али (сви) не спорећи чињеницу да им је просечна оцена у
претходном четворогодишњем средњешколском образовању мања од 4,50 – од 4,03 до 4,27
за напред наведене студенте.
У члану 24. став 2.. Одлуке о наградама, цитат: ''2. ако им је просечна оцена у средњој
школи била у распону од 4,50 до 5,00.'', утврђена је минимална просечна оцена у средњој
школи од 4,50.
На основу наведеног, Веће констатује да је Комисија правилно применила члан 24.
став 2. Одлуке, тако што студентима (тачка 3. Одлуке о исплати) прве године студија који су
имали просечну оцену из средње школе мању од 4,50, дакле од 4,03 до 4,27, студентима под
редним бројевима 2, 3. и 4. – подносиоцима приговора, није признала право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања.
Студенти Јована Јоксимовић, из Милораца, студент Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије и Мирјана Јеремић, из Уба, студент Факултета
организационих наука
(наведени у тачки 4.2. и 4.4. Одлуке о исплати) у својим приговорима оспоравају
одлуку Комисије, наводећи као разлог социјални статус породице и из тог разлога уписане
струковне студије одмах по завршетку средње школе.
У члану 24. став 1. тачка 1, 2. и 7. Одлуке, цитат: ''Право на накнаду могу остварити
студенти: 1. факултета којима је оснивач Република Србија; 2. приватних факултета; 7. који
су одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписали прву годину
основних академских студија;''
На основу наведеног, Веће констатује да је Комисија правилно применила члан 24.
став 1. тачку 1, 2. и 7. Одлуке, тако што није признала право на исплату новчане на-

кнаде дела трошкова студирања подносиоцима приговора јер се у конкретном случају ради о
студентима који су после завршене средње четворогодишње школе уписали струковне
студије, уместо академске студије - факултет.
Студенти Данијела Бојић, из Стубленице, студент Рударско-геолошког факултета,
Јелена Велимировић, из Уба, студент Пољопривредног факултета, Жељко Ђурић, из Уба,
студент Биолошког факултета, Јована Матић, из Уба, студент Факултета за културу и медије
и Марија Срећковић, из Уба, студент Медицинског факултета
(наведени у тачки 4.а.1, 4.а.3, 4.а.7, 4.а.9. и , 4.а.10, Одлуке о исплати)
у својим приговорима наводе као оправдан разлог незавидан социјални статус и не
спорећи чињеницу да по завршетку средње четворогодишње школе нису одмах, први пут,
уписали прву годину академских студија.
У члану 24. став 1. тачка 1, 2. и 7. Одлуке, цитат: ''Право на накнаду могу остварити
студенти: 1. факултета којима је оснивач Република Србија; 2. приватних факултета; 7. који
су одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписали прву годину
основних академских студија;''
На основу наведеног, Веће констатује да је Комисија правилно применила члан 24.
став 1. тачку 1, 2. и 7. Одлуке, тако што није признала право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања подносиоцима приговора јер се у конкретном случају ради о студентима који су после завршене средње четворогодишње школе нису одмах први пут, уписали
академске студије - факултет.
Студенти Катарина Бркић, из Јошеве, студент Математичког факултета, Сузана
Младеновић, из Новака, студент Правног факултета, Слободан Олбина, из Совљака, студент
Рударско-геолошког факултета, Александар Јованчић, из Уба, студент Рударско-геолошког
факултета, Јасмина Петровић, из Рукладе, студент Факултета техничких наука и Вања
Ђорђевић, из Уба, студент Филолошког факултета
(наведени у тачки 5.1, 5.5, 5.7, 5.9, 5.11. и 5.13. Одлуке о исплати)
у својим приговорима наводе као оправдан разлог незавидан социјални статус, да су
студенти факултета, али не спорећи чињеницу да је у питању 4 година студија, и то
продужена.
У члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке, цитат: ''Право на накнаду могу остварити студенти: 3. који су у текућој школској години, први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија;''
На основу наведеног, Веће констатује да је Комисија правилно применила члан 24.
став 1. тачку 3. Одлуке, тако што није признала право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања подносиоцима приговора јер се у конкретном случају ради о студентима
који у текућој школској години нису први пут уписали зимски семестар одговарајуће године
студија, већ су то учинили по други пут.
Студенти Мирослав Бурџић, из Каленића, студент Природно-математичког
факултета, Стефан Кузмановић, из Јошеве, студент Машинског факултета, Марина Поповић,
из Уба, студент Природно-математичког факултета, Ђорђе Горчић, из Уба, студент
Рударско-геолошког факултета и Николина Митровић, из Уба, студента Рударско-геолошког
факултета
(наведени у тачки 6.2, 6.5, 6.7, 6.9. и 6.11. Одлуке о исплати)
у својим приговорима као оправдан разлог за губљење године током студирања
наводе свој незавидан социјални статус али не спорећи чињеницу о изгубљеној години
студија.
У члану 24. став 1. тачка 4. Одлуке, цитат: ''Право на накнаду могу остварити студенти: 4. који током студирања нису губили годину (по овој одлуци све сем мировања се сматра
губитком године;''

На основу наведеног, Веће констатује да је Комисија правилно применила члан 24.
став 1. тачку 4. Одлуке, тако што није признала право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања подносиоцима приговора јер се у конкретном случају ради о студентима
који су током студирања губили годину.
Студенти Катарина Арсенић, из Уба, студент Математичког факултета и Милице
Ракић, из Стубленице, студент Математичког факултета
(наведени у тачки 7.а.1 и 7.а.2. Одлуке о исплати)
у својим приговорима наводе да су уписале редовно другу односно трећу годину
студија у својству самофинасирајућег студента са освојених 22 односно 59 ЕСПБ бодова, са
напоменом да одлука не уређује имање ЕСПБ бодова као услова за остварење права на
накнаду дела трошкова студирања.
У члану 24. став 1. тачка 4. Одлуке, цитат: ''Право на накнаду могу остварити студенти: 4. који током студирања нису губили годину (по овој одлуци све сем мировања се сматра
губитком године;''. Израз ''нису губили годину'' из напред цитиране одредбе одлуке значи:
1) да студент по завршеној првој години студија (први и други семестар) стекне услов
да упише другу годину – остари најамње 37 ЕСПБ бода (трећи и четврти семестар), прати
наставу и полаже испите са друге године – и евентуално са заосталим са прве године;
2) да студент по завшеној другој години студија (трећи и четврти семестар) стекне
услов да упише трећу годину - остари најамње 74 ЕСПБ бода (пети и шести семестар), прати
наставу и полаже испите са треће године – и евентуално са заосталим са прве и друге године;
3) да студент по завшеној трећој години студија (пети и шести семестар) стекне услов
да упише четврту годину - остари најамње 111 ЕСПБ бода (седми и осми семестар), прати
наставу и полаже испите са четврте године – и евентуално са заосталим са прве, друге и
треће године.
Напред изнето правно схватање у складу је са чланом 87. став 3. Закона о високом образовању
("Службени
гласник
РС",
број
76/2005,
97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014,68/2015 и 87/2016.
Види: Аутентично
тумачење -100/2007.
Види: Аутентично тумачење - 45/2015. Види: Одлуку - УС РС - 53/2011) који гласи: ''Студент
који се сâм финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико
предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја
студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.''
На основу наведеног, Веће констатује да је Комисија правилно применила члан 24.
став 1. тачку 4. Одлуке, тако што није признала право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања подносиоцима приговора јер се у конкретном случају ради о студентима
који су током студирања губили годину.
На основу напред изнетог, решено је као у диспозитиву.
Упутство о правном леку: На основу члана 29. став 5. Одлуке о новчаним наградама ученика и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања ова одлука је
коначна.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-35-11/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

