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Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб 28 123 10 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 10 20 1 

Одлука о избору председника Скупштине општине Уб 10 21 2 

Одлука о избору заменице председника Скупштине општине Уб 10 22 2 

Одлука о постављењу секретара Скупштине општине Уб 10 23 2 

Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 10 34 5 

Одлука измени Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница 14 46 1 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2015. годину 15 48 1 

Одлука о првом ребалансу Одлуке буџету Општине Уб за 2016. годину 15 49 13 

Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 16 50 1 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 16 51 1 

Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Брана ''Памбуковица'' на реци Уб'' 16 52 2 

План детаљне регулације „Совљак – везни канал Грачица-Уб“ 16 53 2 

Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб и 

преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб  на општину Уб 

16 54 10 

Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузеће „Енерго-Уб“ Уб и преузимању права, обавеза 

и послова Јавног предузеће  „Енерго-Уб“ Уб  на општину Уб 

16 55 10 

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 'Ђунис'' Уб 16 56 11 

Одлука о престанку рада, постојања и брисању Фонда за рурали развој општине Уб и преузимању права, 

обавеза и послова Фонда за рурални развој опшштине Уб на општину Уб 

16 57 11 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању надлежног органа који доноси и управљања средствима 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Уб 

16 58 12 

Одлука о измени Одлуке о oдређивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим 

облицима система општине Уб за 2015. годину 

16 60 13 

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

општин Уб за 2016. годину 

16 70 15 

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Уб 16 71 16 

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 

19 85 1 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Уб и расписивању Огласа за прикупљање писаних  понуда 

20 20 1 

Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 21 87 1 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 21 88 1 

Одлука о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског извештаја Комуналног јавног предузећа 

“Ђунис” из Уба за 2015. годину 

21 90 2 

Одлука о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 22 92 2 

Одлука о другом ребалансу Одлуке о буџету Општине Уб за 2016. годину 22 93 1 

Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 22 95 17 

Одлука о изменама Одлуке о осниовању Друштва с ограниченом одговорношћу Привредно друштво 

Регионални центар за управљање отпадом ''ЕКО-ТАМНАВА'' д.о.о. Уб 

22 99 18 

Одлука  о  измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа општине Уб 22 100 19 

План детаљне регулације „Бргуле - центар“ са саобраћајним коридором „Бргуле центар – Каленић – центар“ 23 1 2 

План детаљне регулације „Липњак“ 24 1 2 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снивању Комисије за кадровска и административна питања и радне 

односе 

28 111 1 

Одлука о избору чланова Комисије за кадровска и административна питања  и радне односе 28 112 1 

Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Бела Паланка 28 113 2 

Одлука о матичним подручјима на територији општине Уб 28 114 2 

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Врело - хиподром“ 28 115 2 
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Одлука о висини накнада за употребу општинских путева и улица 28 116 3 

Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији општине Уб 28 117 7 

Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Уб 28 118 7 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама 28 119 9 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на регресирану исхрану  и регресиран превоз ученика 28 120 9 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним 

накнадама студентима дела трошкова студирања 

28 121 9 

Одлука о спровођењу јавног конкурса и утврђивању текста огласа о јавном конкурсу за избор директора 

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

28 125 22 

Одлука о буџету општине Уб за 2017. годину 29 139 2 

План детаљне регулације „Брана ,Памбуковица'' на реци Уб“ 30 140 2 

Правилник о додели средстава односно одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у 

области спорта 

30 140 2 

Решење  о разрешењу вршиоца дужности директора  Фонда за рурални развој општине Уб 10 24 2 

Решење  именовању вршиоца дужности директора  Фонда за рурални развој општине Уб 10 25 2 

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

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

10 26 3 

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

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

10 27 3 

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

чланова Управног одбора  Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

10 28 3 

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке 

“Божидар Кнежевић” у Убу 

10 29 3 

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

Центра за социјални рад “Уб” у Убу 

10 30 4 

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад 

“Уб” у Убу 

10 31 4 

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

чланова Управног одбора Дома здравља Уб 

10 32 4 

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Уб 10 33 4 

Reшewe о obrazovawu komisije za davawe miшqewa нa Гodiшwi program zaшtite, ureђewa и koriшћewa 

poqoprivrednog zemqiшta 

10 35 5 

Р ешење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

10 36 5 

Одлука о избору председника општине Уб, заменика председника општине Уб и чланова Општинског већа 

општине Уб 

10 37 6 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 1. Алекасандар Вучић – Србија побеђује 

12 40 1 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 2. Социјалдемократска партија Србије – Драган Јелић 

12 41 1 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 4. Демократска странка Србије – Звонко Минић 

12 42 1 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 16 61 13 

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада за 2016. годину 16 63 14 

Решење о давању сагласности на Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре 

општине Уб за 2016. годину 

16 64 14 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу “Ђунис“ на Прву измену и допуну Програма 

пословања за 2016. годину 

16 65 14 

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана за 2016. годину Установе за културу и 

спорт ''Културно спортски центар Уб'' 

16 66 14 

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

васпитну 2016/2017. годину 

16 67 14 

Решење о давању сагласности на Предшколски програм Предшколске установе ''Уб'' Уб 16 68 15 

Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу 16 72 16 

Решење  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Милан Муњас'' у Убу 16 73 16 

Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за планове 16 74 17 

Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу 16 75 17 

Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу 16 76 17 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница 17 77 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Милорци 17 78 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Радуша 17 79 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Шарбане 17 80 2 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Милорци после избора одржаних 

26. јуна 2016. године 

18 81 1 
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Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Радуша после избора одржаних 26. 

јуна 2016. године 

18 82 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Шарбане после избора одржаних 

26. јуна 2016. године 

18 83 2 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о расподели добити 21 91 2 

Решењe о давању сагласности на Трећу измену Финансијског плана за 2016. годину Установе за културу и 

спорт ''Културно спортски центар Уб'' 

22 94 17 

Решење  о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у 

Убу 

22 96 17 

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' у Памбуковици 22 97 18 

Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 22 98 18 

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

хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016. 

годину 

28 110 1 

Решења о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб 28 122 10 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланoва Комисије за спровођење конкурса за 

избор директора 

28 124 22 

Решења о именовању директора Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу 28 127 23 

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Милан Муњас'' у Убу 28 128 23 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у 

Бањанима 

Михаиловић'' у Бањанима 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко  

Михаиловић'' у Бањанима 

28 129 24 

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Душан Даниловић'' у Радљеву 28 130 24 

Решење о давању сагласности на Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре 

општине Уб за 2017. годину 

29 132 1 

Решења о давању сагласности Комуналном јавном предузећу „Ђунис“ на Програм рада за 2017. годину 29 134 1 

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

за 2017. годину 

29 135 1 

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

2017. годину 

29 136 1 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Годишњег плана рада за радну 2016/2017 

годину 

29 138 2 

Закључак о прихватању Извештаја о раду  Фонда за рурални развој општине Уб за 2015. годину 16 59 12 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2015. годину 16 62 13 

Закључак о утврђивању предлога за измену Решења о образовању Комисије која ће решавати по захтевима за 

враћање земљишта одузетог по основу Закона о ПЗФ и по прописима о обавезном откупу пољопривредних 

производа 

16 69 15 

Закључaк о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2015. годину 

21 89 1 

Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2015. годину 29 133 1 

Закључак о прихватању Годишњи извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 2015/2016 

годину 

29 137 2 

План зимског одржавања улица и путева у општини Уб 1 1 1 

Одлука о изменама и допунама Одлуке одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна 

паркиралишта у насељеном месту Уб 

3 3 1 

Одлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Уб 11 38 1 

Одлука о допуни Пословника Општинског већа општине Уб 13 45 2 

Одлука о оснивању и именовању чланова Комисије за утврђивање последица елементарне непогоде - поплаве, 

суше и пожара и процену штете проузроковане истом  

на стамбеним и економским објектима  

и на пољопривредним културама 

14 47 1 

Одлука о оснивању и именовању чланова Савета за миграције и трајна решења 26 105 1 

Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Уб 26 106 1 

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

имовину за 2017. годину на територији општине Уб 

27 108 1 

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

месечној економској цени у Предшколској установи ''Уб'' Уб за 2016. годину 

4 4 1 

Решење о постављењу помоћника председника општине Уб 11 39 1 

Решење о одређивању овлашћених представника у Скупштину Друштва са ограниченом одгворношћу, 

Привредно друштво Регионални центар за управљање отпадом ''EKO-ТАМНАВА''  д.о.о. Уб 

25 103 1 

Закључак одрђивању лица за организовање и извршење послова зимског одржавања улица и путева у 

општини Уб 

1 2 7 
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Закључак о изменама и допунама Плана o одређивању места и техничким условима за привремено 

постављање монтажних и других објеката на јавним површинама 

27 109 1 

Одлукa о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину 2 2 1 

Јавни позив за учешће на конкурсу суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Уб 

25 104 1 

Oдлука о утврђивању образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Уб 

расписане за 24. април 2016. године 

5 5 1 

Одлука о правилима за учешће групе грађана на изборима за одборнике Скупштине општине Уб расписаним 

за 24. април 2016. године 

5 6 11 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Уб 

расписане за 24. април 2016. године 

5 7 11 

Одлука о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачких 

кутија, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Уб  

који су расписани за 24. април 2016. године 

5 8 14 

Закључак о утврђивању радног времена Општинске изборне комисије општине Уб за  вршење изборних 

радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Уб расписане за 24. април 2016. 

године 

5 9 14 

Одлука о објављивању укупног  броја бирача у општини Уб 6 10 1 

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за бирачка места 6 11 2 

Oдлука о измени Одлуке о утврђивању образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Уб 

расписане за 24. април 2016. године 

7 12 1 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Уб за изборе расписане 

за 24. април 2016. године 

7 13 2 

Решење о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Уб после избора одржаних 24. 

априла 2016. године 

24. априла 2016. године 

8 14 1 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 1. Алекасандар Вучић – Србија побеђује 

9 15 1 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 2. Социјалдемократска партија Србије – Драган Јелић 

9 16 1 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 3. Ивица Дачић - Социјалистичка парија Србије (СПС) – Јединствена 

Србија (ЈС) 

9 17 2 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 4. Демократска странка Уб 

9 18 2 

Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб 

лицима изабраним са Изборне листе број 5. Демократска странка Србије – Звонко Минић 

9 19 3 

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница 13 43 1 

Обавештење 13 44 1 

Закључак о утврђивању укључења и искључења јавне расвете 26 107 2 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 28 126 22 

Исправка 18 84 3 

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

општине Уб 

31 142 1 

Решење о именовању чланова Комисије за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања 31 143 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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   


