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Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Каленић после избора одржаних 1. 

фебруара 2015. године 

3 4 1 

Решење о образовању Тима и именовању чланова Тима за спровођење  регионалног програма стамбеног 

збрињавања избеглица 

5 7 10 

Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и развој Колубарског округа 

погођеног земљотресом 

7 11 1 

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 7 13 2 

Одлука о изменама Одлуке о општинским административним таксама и ценама услуга Општинске управе 

општине Уб 

7 12 1 

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине 7 14 6 

Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Лопаре 9 36 8 

Одлука о изменама и допунама одлуке правима и услугама у социјалној заштити у општини Уб 9 32 5 

Одлука о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Уб за 2015. годину 

9 24 3 

Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Чучуге – Бобија 2'' 9 33 6 

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Совљак – везни канал Грачица-Уб “ 9 34 7 

Одлука о  првом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2015. годину 9 16 1 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине 9 17 2 

Одлука о јавној расвети 13 53 17 

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузеће  за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб 

13 46 15 

Одлука о додели Повеље заслужног грађанина општине Уб 13 43 1 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2014. годину 13 55 20 

Одлукa о давању сагласности на Одлуку о одобрењу Финансијског извештаја Комуналног јавног предузећа 

“Ђунис” из Уба за 2014. годину 

13 47 16 

Одлука о грађевинском земљишту 13 44 1 

Одлукa о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 13 45 15 

Одлука о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2015. годину 14 56 1 

Одлукa о равноправности полова 20 87 6 

Одлукa о oдређивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима 

система општине Уб за 2015. годину 

20 78 3 

Одлукa о одређивању надлежног органа у области остваривања права и дужности у питањима заштите и 

спасавања 

20 90 8 

Одлукa о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 20 88 7 

Одлука о буџету општине Уб за 2016. годину 20 76 1 

Одлукa о престанку важења Одлуке о погодностима инвестриторима за директне инвестиције на подручју 

општине Уб 

20 86 6 

Одлукa о престанку важења Одлуке о издавању Билтена општине Уб 20 85 6 

Одлукa о одређивању надлежног органа у области одбране 20 89 7 

Одлука о доношењу Локалног акционог плана за запошљавање општине Уб за 2016. годину 21 101 1 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница 2 2 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Каленић 2 3 1 

Одлуку о исплати новчане накнаде студентима  дела трошкова студирања за школску 2014/2015. годину 4 5 1 

Одлука  о формациској структури, опремању и материјалној попуњености јединице цивилне заштите општина 

Уб 

5 6 1 

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2015. годину Јавног 

предузећа“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб 

9 19 2 



Страна 3 Службени гласник општине Уб Регистар за 2015. годину 
 

 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за повећање броја деце у васпитним групама за 

васпитну 2015/2016. годину 

9 35 8 

Решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана за 2015. годину Установе за културу и 

спорт ''Културно спортски центар Уб'' 

9 22 3 

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада за 2015. годину 9 28 4 

Решењe о разрешењу директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 13 49 16 

Решења о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

13 54 19 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 13 50 16 

Решење о образовању и именовању чланова Комисије за планове 13 51 17 

Решење о давању сагласности КЈП ''Ђунис'' на Одлуку о расподели добити за 2014. годину 13 48 16 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' у 

Памбуковици 

13 52 17 

Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно–спортски центар Уб'' на Трећу измену 

Финансијског плана за 2015. годину 

14 61 3 

Решење о давању сагласности Jавном предузећу ''Енерго - Уб'' из Уба на Прву измену Програма пословања за 

2015. годину 

14 62 3 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу ''Диркција за уређење и изградњу'' Уб на Другу измену и 

допуну Програма пословања за 2015. годину 

14 59 2 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба на прву измену и допуну 

програма пословања за 2015. годину 

14 60 3 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба на Прву измену и допуну 

Финансијског плана за 2015. годину 

14 63 3 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Годишњи план рада за радну 2015/2016 годину 14 58 2 

Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно – спортски центар'' Уб на Програм рада 

за 2016. годину 

20 81 5 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић'' из Уба на План и програм рада за 

2016. годину 

20 83 5 

Решење о одређивању представника општине Уб за члана Управног одбора Историјског архива Ваљево 20 95 9 

Решење о измени Решења о разрешењу Управног одбора и именовању председника, заменика председника и 

чланова Управног одбора Дома здравља Уб 

20 96 9 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 

ефикасност и заштиту животне средине ЈП ''ЕНЕРГО – УБ'' на План пословања за  2016. годину 

20 84 5 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2016. годину 

20 77 3 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Програм пословања Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис''' Уб за 2016. годину 

20 80 5 

Решење о разрешењу директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 20 98 10 

Решењe о давању сагласности Jавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб на Програм пословања 

за 2016. годину 

20 79 5 

Решење о давању сагласности Фонду за рурални развој општине Уб на Финансијски план коришћења 

средстава буџета Фонда за рурални развој општине Уб за 2016. годину 

20 82 5 

Решење о давању сагласности на Прву допуну Годишњег плана рада Предшколске установе ''Уб'' 20 97 9 

Решење  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у 

Убу 

20 93 8 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе ''Уб” у Убу 20 92 8 

Решење  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе Милан Муњас'' у Убу 20 94 9 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2014. годину 7 10 1 

Закључак о прихватању Извештај о раду Општинске управе општине Уб за 2014. годину 9 29 4 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Комисије за враћање одузетог земљишта у 2014. години 9 30 4 

Закључак о прихватању Извештај о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2014. годину 

9 31 4 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2014. годину 9 27 4 

Закључак о прихватању Извештаја о раду  Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' за 

2014. годину 

9 21 3 

Закључак о прихватању Извештаја о раду  Фонда за рурални развој општине Уб за 2014. годину 9 23 3 

Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Плана пословања Регионалног центра за управљање отпадом 

''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб за 2014. години 

9 26 4 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску  егфикасност и заштиту животне средине ''Енерго-Уб'' Уб за 2014. годину 

9 25 3 

Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2014. годину 9 20 2 

Закључак о прихватању Извештаја о раду  Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб за 2014. 

годину 

9 18 2 
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Закључак о прихватању Годишњи извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 2014/2015 

годину 

14 57 2 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 20 99 10 

Закључак о прихватању Извештаја о стању безбедности саобраћаја за период 2013 – 2014 и једанаест месеци 

2015. године 

20 91 8 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Локалног антикорупцијског форума 6 9 1 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 

2015. годину 

10 37 1 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Уб и расписује Оглас с за прикупљање писаних  понуда у другом кругу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

11 38 1 

Одлука о оснивању Савета за безбедност општине Уб 12 41 2 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Уб 

12 39 1 

Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг 

места на јавним општим паркиралиштима 

12 40 1 

Одлука о  одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Уб 15 65 1 

Одлука о измени Одлуке о оснивању и именовању чланова Комисије за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима општине Уб 

15 66 2 

Одлука о  одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна паркиралишта у насељеном месту Уб 16 68 1 

Одлука о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2016. годину на териториjи општине Уб 

17 70 1 

Одлука о оснивању Савета за родну равноправост општине Уб 17 72 2 

Одлука о доношењу Програма развоја спорта у општини Уб за период 2015–2018 година 19 75 1 

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Уб 22 102 1 

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа корисника у 

месечној економској цени у Предшколској установи ''Уб'' Уб за 2015. годину 

6 8 1 

Решење  о именовању чланова Савета за безбедност општине Уб 12 42 3 

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 

16 69 2 

Решење о именовању чланова Савета за родну равноправност општине Уб 17 73 3 

Закључак о измени Плана o одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и 

других објеката на јавним површинама 

17 71 1 

Конкурс за доделу новчане накнаде студентимадела трошкова студирања за школску 2014/15. годину 1 1 1 

Колективни уговор Дома здравља Уб 8 15 1 

Исправка 14 64 3 

Исправка 15 67 2 

Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/16. годину 18 74 1 

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета 

општине Уб 

23 103 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издавач: Скупштина општине Уб  

За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  

секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

www.opstinaub.org.rs   
 


