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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 13 Уб, 7. мај 2020. године Бесплатан примерак 

 

28. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 56. 

став 2 тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019) и Инструкције за организовање 

јавног градског, приградског и локалног превоза број 021-

02-00246/2020-24, од 29. априла 2020. године,  

Општинско веће општине Уб, 7. маја 2020. године, 

доноси 

 

О д л у к а  

о организацији приградског и локалног превоза 

 

Члан 1. 

У складу са Одлуком о укидању ванредног стања 

"Службеном гласнику РС", број 65/2020 од 6. маја.2020. 

године, и Инструкције за организовање јавног градског, 

приградског и локалног превоза број 021-02-00246/2020-

24, пратећи епидемиолошко стање на територији општине 

Уб од 29.априла 2020. године, организација приградског и 

локалног превоза обавиће се фазно и то : 

 Прва фаза (запослена лица) ,могу користити 

приградски и локални превоз почев од 7. Маја 2020. го-

дине; 

 Друга фаза (студенти и ђаци, незапослени, туристи 

и лица старија од 65 година) могу користити приградски и 

локални превоз почев од 11. маја 2020. године. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу истог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председника Већа 
Општинско веће  
Број: 06-11-2/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

29. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 56. 

став 2 тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019) и Одлуке о грађевнском 

земљишту (''Службени гласник општине Уб'' број 

13/2015), 

Општинско веће општине Уб, 7. маја 2020. године, 

доноси 

 

О д д у к а  

о наставку рада угоститељских објеката 

 

Члан 1. 

У складу са Одлуком о укидању ванредног ста-

ња"Службеном гласнику РС", бр. 65/2020 од 6.5.2020. 

године, на територији општине Уб, наставиће се рад уго-

ститељских објеката у складу са правилима и прописима 

који су регулисали радно време  а које је важило пре уво-

ђења ванредног стања. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу истог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-11-2/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

 
 

С а д р ж а ј 

 

 

28. 

 

Одлука о организацији приградског и локалног превоза 
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Одлука о наставку рада угоститељских објеката 1 

 
 
 
 
 
 
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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