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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 26 Уб, 21. август 2020. године Бесплатан примерак 

 

47. 

На основу члана 56. став 1, 2, 5. и 7. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник PC", број 

129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 

12/2020-II и 68/2020. Објашњење - 56/2008. Решење УС 

РС - 58/2009. Аутентично тумачење - 16/2020),  

Скупштина општине Уб, на конститутивној седници, 

21. августа 2020. године, доноси 

 

О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника 

 у Скупштини општине Уб 

 

1. Потврђују се мандати одборника у Скупштини 

општине Уб изабраних на изборима одржаним 21. јуна 

2020. године, и то:  

 

1.1. 

1) Дарку Глишићу, рођеном 1973. године, инжењеру 

геодезије из Стубленице; 

2) Александру Јовановићу Џајићу, рођеном 1963. го-

дине, дипломираном менаџеру из Уба; 

3) Др. Аници Милошевић Поповић, рођеној 1957. го-

дине, доктору специјалисти педијатрије из Уба; 

4) Александру Лазићу, рођеном 1958. године, ауто-

механичару из Бањана 

5) Ивани Николић, рођеној 1989. године, мастер ин-

жењеру саобраћаја из Совљака; 

6) Борисаву Максимовићу Бори, рођеном 1962. 

године, монтеру из Милораца; 

7) Слободану Тадићу Бобану, рођеном 1974. године, 

машинбравару из Паљува; 

8) Др Милици Димитријевић, рођеној 1989. године, 

доктору стоматологије из Уба; 

9) Аци Марићу, рођеном 1965. године, 

електроинсталатеру из Радљева; 

10) Нади Ђокић, рођеној 1994. године, машинском 

техничару за компјутерско конструисање из Совљака; 

11) Бранимиру Живковићу, рођеном 1965. године, по-

љопривреднику из Звиздара; 

12) Слободану Тешићу, рођеном 1944. године, пензи-

онеру из Уб; 

13) Марији Милутиновић Кандић, рођеној 1985. 

године, специјалистичком струковном инжењеру геоде-

зије из Уба; 

14) Владимиру Петковићу, рођеном 1978. године, 

дипломираном инжењеу рударства из Уба; 

15) Даници Павловић, рођеној 1982. године, еконо-

мскиом техничару из Чучуга; 

16) Слободану Миливојевићу, рођеном 1971. године, 

пољопривреднику из Трлића; 

17) Драгану  Миросављевићу, рођеном.1965. године, 

бравару из Тулара ; 

18) Александри Ранковић, рођеној 1980. године, трго-

вцу из Шарбана; 

19) Александру Радовановићу Бечи, рођеном 1961. 

године, бравару из Такова ; 

20) Ивани Гачић, рођеној 1987. године, дипломи-

раном економисти из Уба; 

21) Владимиру Благојевићу, рођеном 1987. године, 

електромонтеру из Врела; 

22) Жељку Вукосављевићу, рођеном 1969. године, 

пољопривреднику из Памбуковице; 

23) Зорици Радић, рођеној 1964. године, трговацу из 

Каленића; 

24) Милану Јовановићу Шући, рођеном 1969. године, 

бравару из Бргула; 

25) Верки Лукић, рођеној 1974. године, дипломи-

раном инжењеру менаџмента из Уба; 

26) Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, маши-

нбравару из Шарбана; 

изабраним за одборнике Скупштине општине Уб, са 

Изборне листе број 1. Алексаандар Вучић – За нашу децу, 

по редоследу на листи, на изборима одржаним 21. јуна 

2020. године. 

 

1.2. 

1) Благоју Цонићу, рођеном 1974. године, дипло-

мираном инжењеру саобраћаја из Уба; 

2) Александру Дамњановићу, рођеном 1952. године, 

пензионеру из Уба; 

изабраним за одборнике Скупштине општине Уб, са 

Изборне листе број 2. Ивица Дачић - Социјалистичка 

парија Србије, по редоследу на листи, на изборима 

одржаним 21. јуна 2020. године. 

 

1.3. 

1) Марку Миливојевићу, рођеном 1989. године, ди-

пломираном правнику из Уба; 

2) Светиславу Матићу, рођеном 1971. године, техни-

чару термоенергетике из Совљака; 

изабраним за одборнике Скупштине општине Уб, са 

Изборне листе број 3. За Краљевину Србију – За краље-

вски Уб (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархи-

стички фронт), по редоследу на листи, на изборима од-

ржаним 21. јуна 2020. године. 

 

2. Даном доношења ове одлуке, престају мандати 

одборницима Скупштине општине Уб претходносг сази-

ва, изабраним на изборима за одборнике Скупштине оп-

штине Уб одржаним 24. априла 2016. године. 

 

3. Против ове одлуке може се изјавит жалба Упра-

вном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

5. Ову одлуку објавити у  ''Службеном  гласнику оп-

штине Уб''.  
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Број 26– страна 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 21. август 2020. године 

 

Општина Уб Председавајући 

Скупштина општине  

Број: 06-24-1/2020-01 Слободан Тешић, с.р. 

 

48. 

На основу члана 38.став 3. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 

 Скупшрина општине Уб, на конститутивној седни-

ци, 21. августа 2020. године, доноси 

  

О д л у к а  

о избору председнице Скупштине општине Уб 

 

 1. За председницу Скупштине општине Уб бира се 

одборница Ивана Николић, мастер инжењер саобраћаја, 

из Совљака.  

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председавајући 

Скупштина општине  

Број: 06-24-2/2020-01 Слободан Тешић, с.р. 

 

49. 

На основу члана 38.став 3. и 39. Закона о локалној 

самоуправи самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018), 

 Скупштина општине Уб, на конститутивној седни-

ци, 21. августа 2020. године, доноси 

  

О д л у к а  

о избору заменице председнице  

Скупштине општине Уб 

 

 1. За заменицу председнице Скупштине општине Уб 

бира се одборница Милица Димитријевић, доктор стома-

тологије, из Уба, Доситеја Обрадовића 12.  

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председавајући 

Скупштина општине   

Број: 06-24-4/2020-01 Слободан Тешић, с.р. 

  

50. 

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној 

самоуправи самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018), 

 Скупштина општине Уб, на конститутивној седни-

ци, 21. августа 2020. године, доноси 

  

О д л у к а  

о постављењу секретара Скупштине општине Уб 

 

 1. За секретара Скупштине општине Уб поставља се 

Драган Радојичић, дипломирани правник, из Уба, Милоша 

Селаковића 8.  

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 06-24-4/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 
51. 

На основу члана 32 тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 
и члана 40. тачка 6), а у вези са применом члана 56. став 
1. тачка 26) Статута општине Уб ("Службени гласник 
општине Уб", број 4/2019) 

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 
доноси 

 
Одлука  

о потврђивању одлука председника општине Уб  
донетих за време ванредног стања 

 

Члан 1. 

Потврђују се следеће одлуке председника опшине 

Уб донете за време ванредног стања, проглашеног 15. ма-

рта 2020. године: 

1) Одлука („Службени гласник општине Уб, број 

7/2020); 

2) Одлука о одређивању радног времена угостите-

љских, трговинских и занатских радњи („Службени гла-

сник општине Уб, број 8/2020);  

3) Одлука о прекиду рада објеката за приређивање 

игара на срећу - клађење („Службени гласник општине 

Уб, број 9/2020);  

4) Одлука о одређивању радног времена, тргови-

нских и занатских објеката („Службени гласник општине 

Уб, број 10/2020); 

5) Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету оп-

штине Уб за 2020. годину („Службени гласник општине 

Уб, број 12/2020). 

Констатује се да су одлуке из става 1. тачка 1), 2), 3) 

и 4) престале да важе за време ванредног стања или и са 

престанком важења ванредног стања 

Одлука из става 1. тачка 5) овог члана примењује се 

од 6. маја 2020. године и продужава своје важење до доно-

шења наредне одлуке Скупштине општине Уб у овој ма-

терији. 

 

Члан 2. 

Овај одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 020-193/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
52. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 

други закон), 10/2019 и 6020),  члана 3. Уредбе о критери-

јумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Слу-

жбени гласник РС'' број 21/2018) и члана 40. тачка 6) Ста-

тута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 

4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, до-

носи 
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Број 26– страна 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 21. август 2020. године 

 

Одлука о измени  

Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 

 

Члан 1. 

У Одлуци о мрежи јавних основних школа општине 

Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 3/2019), 

у члану 2, у тачки 1.  

текст: ''у чијем су саставу издвојена одељења у насе-

љеном месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Ја-

бука, Јошева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, 

Врховине, Новаци и Трлић.'' 

Мења се и гласи: ''у чијем су саставу издвојена оде-

љења у насељеном месту Совљак, Стубленица, Црвена Ја-

бука, Јошева, Лончаник, Звиздар, Мургаш, Руклада, Гво-

зденовић, Врховине, Новаци и Трлић.'' 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а приме-

њиваће се од школске 2020/2021 године.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 61-2/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 
53. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласники 

РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 

други закон, 10/2019 и 6/2020), члана 2. Уредбе о критери-

јумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Слу-

жбени гласник РС'' број 21/2018), и члана 40. тачка 6) Ста-

тута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 

4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

О д л у к а 

о изменама и допунама 

Одлуке о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 

у општини Уб 

 

Члан 1. 

У одлуци о мрежи јавне Предшколске установе ''Уб'' 

у општини Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

3/2019), у даљем тексту Одлука, члан 3. мења се и гласи: 

 

''Члан 3. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична уста-

нова делатност предшколског васпитањa и образовања и 

припремни предшколски програм обавља у свом седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 

установу, у складу са законом уписују се деца са подручја 

насељеног места Уб и деца која нису уписана у издвојена 

одељења из става 3. овог члана. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа припремни предшколски програм у полудне-

вном трајању од 4 сата обавља и ван седишта, где се у 

складу са законом уписују деца у 10 издвојених одељења 

– објеката, и то: 

1. Памбуковица; 

2. Слатина; 

3. Бањани; 

4. Таково; 

5. Калиновац; 

6. Радљево; 

7. Каленић; 

8. Лончаник; 

9. Трлић; 

10. Брезовица.'' 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а приме-

њиваће се од радне 2020/2021 године.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 60-3/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
54. 

На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 18/2010, 101/2017, 113/2017- други закон и 

10/2019) и члана 40. тачка 11) Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' 

за упис већег броја деце у васпитне групе  

за васпитну 2020/2021. годину 

 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 

на захтев број 309/2020-01 од 23. јуна 2020. године да, у 

васпитној 2020/2021 години, може уписати, по свакој ва-

спитној групи, до 20% већи број деце у односу на број 

утврђен чланом 30. став 3. Закона о предшколском ва-

спитању и образовању (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 18/2010, 101/2017, 113/2017- други закон и 

10/2019). 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 60-4/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
55. 

На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 3. 

Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Репу-

блике Србије'' број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 

број број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члана 40. тачка 12) Статута општине 

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

 Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Р е ш е њ е 

о именовању председника, заменика председника  

и члана Надзорног одбора  

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

  

1. Именује се председник, заменик председника и 

члан Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа 

''Ђунис'' Уб, и то: 

 

 - из реда оснивача: 
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1) Дејан Филиповић, дипломирани инжењер посло-

вне информатике и менаџмента, из Совљака, за председ-

ника;  

2. Николина Јовановић, дипломирани инжењер гео-

логије, из Уба, за заменицу председника. 

 

 - из реда запослених: 

 1) Снежана Вујетић, дипломирани инжењер шума-

рства, из Уба, за члана.  

 

2. Доношењем овог решења, разрешава се пред-

седник, заменик председника и  члан  Надзорног одбора 

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб и престаје да 

важи решење о њиховом именовању - Решење о имено-

вању председника, заменика председника и члана Надзо-

рног одбора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 352-25/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
56. 

На основу члана 41. став 3. и 4. и члан 42. став 1. и 

6. Закона о култури (“Службени гласник РС” број 72/2009, 

13/2016, 30/2016 – исправка и 6/2020), члана 32. став 1. та-

чка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС” број број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018) и члана 40. тачка 13) Статута оп-

штине Уб ''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

Решење 

о именовању председника, заменика председника  

и чланова Управног одбора 

Установе културе ''Културни центар Уб'' 

 

1. Именује се председник, заменик председника и 

чланови Управног одбора Установе културе ''Културни 

центар Уб'', и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1) Слободан Стефановић, дипломирани новинар у 

спорту, из Уба, за председника; 

 2) Сања Арсеновић Тешић, мастер учитељ, из Со-

вљака, за заменика председника; 

 3) Милош Мићић, дипломирани инжењер рударства, 

из Уба, за члана; 

 4) Мирослав Јовић, професор физичког васпитања, 

из Уба, за члана; 

 5) Јасна Старчевић, дипломирани економиста, из 

Уба, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1) Немања Јовановић, дипломирани економиста, из 

Уба, за члана; 

2) Драгана Недељковић, новинар сарадник, из Сту-

бленице, за члана. 

 

2. Доношењем овог решења, разрешава се предсе-

дник, заменик председника и чланови  Управног одбора 

Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар 

Уб''  и престаје да важи решење о њиховом именовању - 

Решење о именовању председника, заменика председника 

и чланова Управног одбора  Установе за културу и спорт 

''Културно-спортски центар Уб'' (''Службени гласник 

општине Уб'' број 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику Оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 6-1/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

57. 

На основу члана 45. став 3. 4. и 5. и члана 46. став 1. 

и 5. Закона о култури (“Службени гласник РС” број 

72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка и 6/2020), члана 32. 

став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број број 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. тачка 13) 

Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' 

број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

Решење 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 

Установе културе ''Културни центар Уб'' 

 

1. Именује се председник и чланови Надзорног од-

бора Установе културе ''Културни центар Уб'', и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1) Ивана Лукић, дипломирани економиста, из Уба, 

за председницу; 

 2) Марко Продановић, машински техничар за ко-

мпјутерско конструисање, из Уба, за члана. 

 

 - из реда запослених: 

 1) Мирјана Ракић, дипломирани инжењер мена-

џмента, из Лазаревца, за члана. 

 

2. Доношењем овог решења, разрешава се предсе-

дник и чланови  Надзорног одбора Установе за културу и 

спорт ''Културно-спортски центар Уб'' и престаје да важи 

решење о њиховом именовању - Решење о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора  Установе за 

културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' (''Слу-

жбени гласник општине Уб'' број 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 6-2/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 
58. 

На основу члана 41. став 3. и 4. и члан 42. став 1. и 

6. Закона о култури (“Службени гласник РС” број 72/2009, 

13/2016, 30/2016 – исправка и 6/2020), члана 32. став 1. 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гла-

сник РС” број број 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. тачка 13) 

Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' 

број 4/2019),  
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Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о именовању председника и чланова Управног одбора 

Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу 

 

 1. Именује се председник и чланови Управног одбо-

ра Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу, и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Зоран Савковић, пензионер, из Уба, за председни-

ка; 

 2. Кристина Сибиновић, дипломирани економиста, 

из Уба, за члана; 

 3. Радмила Раденковић, пензионер, из Уба, за члана. 

 

 - из реда запослених: 

 1. Снежана Јовановић, из Уба, за члана; 

 2. Драгана Јанковић, из Уба, за члана. 

 

2. Доношењем овог решења, разрешава се предсе-

дник и чланови Управног одбора Градске библиотеке “Бо-

жидар Кнежевић” у Убу и престаје да важи решење о њи-

ховом именовању - Решење о именовању председника и 

чланова Управног одбора  Градске библиотеке “Божидар 

Кнежевић” у Убу (''Службени гласник општине Уб'' број 

5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику Оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 63-1/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
59. 

На основу члана 45. став 3. 4. и 5. и члана 46. став 1. 

и 5. Закона о култури (“Службени гласник РС” број 

72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка и 6/2020), члана 32. 

став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број број 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. тачка 13) 

Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' 

број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 

Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу 

 

 1. Именује се председника и чланови Надзорног од-

бора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу, и 

то: 

- из реда оснивача: 

 1. Стефан Адамовић, дипломитани инжењер руда-

рства, из Трњака, за председницу; 

 2. Невена Ђокић, туристички техничар, из Уба, за 

члана. 

 

 - из реда запослених: 

 1. Славица Брдаревић, из Уба, за члана. 

 

2. Доношењем овог решења, разрешава се предсе-

дник и чланови  Надзорног одбора Градске библиотеке 

“Божидар Кнежевић” у Убу и престаје да важи решење о 

њиховом именовању - Решење о именовању председника 

и чланова Надзорног одбора  Градске библиотеке “Божи-

дар Кнежевић” у Убу (''Службени гласник општине Уб'' 

број 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 63-2/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
60. 

На основу члана 123. став 2. и 4. Закона о социјалној 

заштити (“Службени гласник Републике Србије” број 

24/2011), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

моуправи (“Службени гласник РС” број број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 

члана 40. тачка 13) Статута општине Уб ''Службени гла-

сник општине Уб'' број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Р е ш е њ е 

о именовању председника, заменика председника   

и чланова Управног одбора  

Центра за социјални рад “Уб” у Убу 

 

 1. Именују се председник, заменик председника и 

чланови Управног одбора Центра за социјални рад “Уб” у 

Убу, и то: 

  

 - из реда оснивача: 

 1. Зоран Продановић, бравар специјалиста, из Уба, 

за председника; 

 2. Ђорђе Горчић, дипломирани инжењер рударства, 

из Уба, за заменика председника; 

 3. Милета Миливојевић, пензионер, из Уба, за чла-

на. 

 

- из реда запослених: 

1. Ана Ситарица, дипломирани дефектолог, водитељ 

случаја, за члана; 

2. Младен Петровић, социјални радник, водитељ 

случаја, за члана. 

  

2. Доношењем овог решења, разрешава се предсе-

дник и чланови  Управног одбора Центра за социјални рад 

“Уб” у Убу и престаје да важи решење о њиховом име-

новању - Решење о именовању председника и чланова 

Управног одбора  Центра за социјални рад “Уб” у Убу 

(''Службени гласник општине Уб'' број 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику Оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 560-6/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
61. 

На основу члана 123. став 3. и 4. Закона о социјалној 

заштити (“Службени гласник Републике Србије” број 

24/2011, члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној само-

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

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 
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члана 40. тачка 13) Статута општине Уб ''Службени гла-

сник општине Уб'' број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Р е ш е њ е 

именовању председника и чланова Надзорног одбора 

Центра за социјални рад “Уб” у Убу 

 

1. Именују се председник и чланови Надзорног од-

бора Центра за социјални рад “Уб” у Убу, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1.Милица Рафаиловић, дипломирани грађевински 

инжењер, из Уба, за председницу;  

 2. Немања Јованчић, машински техничар за компју-

терско конструисање, из Уба, за члана. 

 

 - изреда запослених:  

 1. Александра Ђурђевић, дипломирани психолог, 

водитељ случаја, за члана. 

 

2. Доношењем овог решења, разрешава се предсе-

дник и чланови  Надзорног одбора Центра за социјални 

рад “Уб” и престаје да важи решење о њиховом имено-

вању - Решење о именовању председника и чланова Над-

зорног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу (''Слу-

жбени гласник општине Уб'' број 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику Оп-

штине Уб”.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 560-7/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
62. 

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним избо-

рима (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 34/2010 - 

Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020. 

Објашњење - 56/2008. Решење УС РС - 58/2009. Ауте-

нтично тумачење - 16/2020) и члана 40. тачка 41) Статута 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

4/2019), 

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Р е ш е њ е 

о разрешењу и именовању  

чланова Општинске изборне комисије  

и њихових заменика 

 

I Разрешавају се чланства у Општинској изборној 

комисији: 

 

1. Драган Радојичић, дипломирани правник из Уба, 

2. Ивана Тешић, дипломирани правник из Уба, 

3. Снежана Игњатовић, дипломирани правник из 

Уба, 

4. Ивана Васиљевић, дипломирани биолог из Уба, 

5. Славица Малетић, дипломирани економиста из 

Уба, 

6. Данило Шипчић, из Уба, 

7. Радосав Остојић, службеник из Уба, 

8. Зоран Николић, пољопривредник из Такова, 

9. Слађана Теодосић, дипломирани правник изУба, 

10.  Зоран Гајић, пензионер из Уба, 

11.  Маја Стаменковић, дипломирани професор фра-

нцуског језика, изУба, 

12. Милан Вучичевић, геометар из Уба, 

13. Зорица Сибиновић, из Уба, 

14.  Милисав Арсенић, пољопривредни техничар из 

Врела, 

15.  Александар Грубишић, дипломирани правник из 

Уба, 

16.  Ивана Матић, дипломирани правник из Уба. 

 

II У Општинску изборну комисију именују се: 

 

1. за председника Драган Радојичић, дипломирани 

правник из Уба, 

за заменика председника Ивана Тешић, дипломи-

рани правник из Уба, 

које је предложила одборничка група Александар 

Вучић – За нашу децу; 

  

2. за члана Раде Станојевић, специјалиста струковни 

инжењер заштите на раду, из Уба, 

за заменика члана Ивана Васиљевић, дипломирани 

биолог из Уба, 

које је предложила одборничка група Александар 

Вучић – За нашу децу; 

 

 3.за члана Тони Гајић, дипломирани економиста из 

Уба, 

за заменика члана Милица Николић, техничар дру-

мског саобраћаја из Совљака, 

које је предложила одборничка група Александар 

Вучић – За нашу децу; 

 

4. за члана Небојша Живановић, машински техни-

чар, изУба,  

за заменика члана, Маја Топаловић, дипломирани 

инжењер за заштиту животне средине, из Уба, 

које је предложила одборничка група Александар 

Вучић – За нашу децу; 

 

5. за члана Слађана Теодосић, дипломирани 

правник, изУба, 

за заменика члана Зоран Гајић, пензионер, из Уба, 

које је предложила одборничка група Социјали-

стичке партије Србије; 

 

6. за члана Миладин Ракић, дипломирани правник, 

из Уба, 

за заменика члана Иван Даниловић, дипломирани 

правник, из Уба, 

које је предложила одборничка група Социјали-

стичке партије Србије;  

 

7. за члана Слободан Грковић, из Уба, 

за заменика члана Маријана Матић, из Совљака, 

које је предложила одборничка група Покрета обно-

ве Краљевине Србије;  

 

8. за члана Владимир Милосављевић, из Уба, 

за заменика Милош Јанковић, из Стубленица, 

које је предложила одборничка група Покрета обно-

ве Краљевине Србије;  

 

9. за секретара, Александар Грубишић, дипломи-

рани правник из Уба, 
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за заменика секретара, Ивана Матић, дипломирани 

правник из Уба. 

 

III Против овог решења допуштена је жалба Упра-

вном суду у року од 24 часа од доношења решења. 

 

IV Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 013-3/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

63. 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", брoj 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други 

закон и 9/2020. Решење УС РС - 54/2013. Одлука УС РС - 

65/2017) и члана 13. став 2. и 18. став 1. Правилника о на-

чину и поступку избора чланова комисије за стручну 

контролу планских докумената, комисије за контролу 

усклађености планских докумената, комисије за планове 

јединице локалне самоуправе и комисије за стручну ко-

нтролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 

члановима комисије, као и условима и начину рада коми-

сија (''Службени гласник РС'', број 32/2019) и члана 40. 

тачка 40) Статута општоне Уб ("Службени гласник оп-

штине Уб ", број 4/2019) 

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Решење о измени 

Решењa о образовању и именовању чланова  

Комисије за планове 

 

Члан 1. 

У члану 2. Решења о образовању и именовању чла-

нова Комисије за планове (''Службени гласник општине 

Уб'' број 13/2015 и 16/2016) у ставу 1. тачка 6. за секре-

тара,  

брише се текст ''Благоје Цонић, дипломирани инже-

њер саобраћаја, из Уба.''  

и уписује текст ''Анђелка Леонтијевић, мастер стру-

ковни инжењер грађевинаства, из Уба.'' 

 

Члан 2. 

 Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

   

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 350-115/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
64. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 

став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-

питања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 

10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

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

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

40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Решење 

о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 

 

 1. Именују се чланови Школског одбора Основне 

школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима. 

 

1) Представници запослених: 

(1) Горан Брековић, наставник разредне наставе, 

(2) Грујо Поповић, наставник предметне наставе, 

(3) Слађана Николић, наставник разредне наставе. 

 

2) Представници родитеља: 

(1) Драгана Ђурђевић, из Кожуара, 

(2) Јасмина Ненадовић, из Бањана, 

(3) Саша Катић, из Кожуара. 

 

3) Представници општине Уб:  

(1) Стефан Младеновић, из Бањана  

(2) Томислав Илић, из Бањана, 

(3) Славица Лазић, из Бањана. 

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи Реше-

ње о именовању чланова Школског одбора Основне 

школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима (''Службени гла-

сник општине Уб'', број 22/2016, 28/2016, 20/2017, 5/2018 

и 20/2018). 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 61-3/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
65. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 

став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-

питања (»Службени гласник Републике Србије број 

88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 

10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

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

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

40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Решење 

о именовању чланова Школског одбора 

Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу 

 

 1. Именују се чланови Школског одбора Гимназије 

“Бранислав Петронијевић” у Убу. 

 

1) Представници запослених: 

(1) Жељка Митровић, из Уба, 

(2) Милица Милошевић Манојловић, из Уба, 

(3) Бојана Томић, из Уба. 

 

2) Представници родитеља: 

(1) Милица Руњајић, из Уба, 

(2) Верица Аксентић Милићевић, из Уба, 

(3) Мирјана Хаџић, из Уба. 
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3) Представници општине Уб:  

(1) Ана Гајић, из Уба,  

(2) Ивана Мићић, из Уба, 

(3) Аница Милошевић Поповић, из Уба. 

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи Реше-

ње о именовању чланова Школског одбора Техничке шко-

ле “Уб” у Убу (''Службени гласник општине Уб'', број 

16/2016, 20/2017, 20/2018, 16/2019, 25/2019). 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 61-4/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
66. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 

став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-

питања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 

10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

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

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

40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

 

Решење 

о именовању чланова Школског одбора 

Техничке школе “Уб” у Убу 

 

 1. Именују се чланови Школског одбора Техничке 

школе “Уб” у Убу. 

 

1) Представници запослених: 

(1) Ђорђе Ђурђевић, из Уба, 

(2) Јелена Гајић, из Уба, 

(3) Сања Лалић, из Уба. 

 

2) Представници родитеља: 

(1) Сузана Јанковић, из Уба, 

(2) Слађана Миливојевић, из Совљака, 

(3) Далиборка Ђурђевић, из Уба. 

 

3) Представници општине Уб:  

(1) Перуника Петровић, из Уба,  

(2) Ђорђе Курћубић, из Уба, 

(3) Снежана Ђокић, из Совљака. 

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи Реше-

ње о именовању чланова Школског одбора Техничке шко-

ле “Уб” у Убу (''Службени гласник општине Уб'', број 

16/2016, 20/2017, 20/2018, 16/2019, 25/2019). 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 61-5/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 
67. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 

став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-

питања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 

10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

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

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

40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, до-

носи  

 

Р е ш е њ е 

о именовању чланова 

Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Предшкол-

ске установе ''Уб'' у Убу и то: 

 

1) Представници запослених: 

- Ивана Николић, с.р., 

- Невена Петровић, 

- Ивана Зељић.  

 

2) Представници родитеља: 

- Александра Гавриловић 

- Мина Ранковић, 

- Слађана Терзић 

 

3) Представници општине Уб:  

- Раде Илић, 

- Александар Вујетић, 

- Ивана Живановић.  

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи Реше-

ње о именовању чланова Управног одбора Предшколске 

установе ''Уб'' у Убу (''Службени гласник општине Уб'', 

број 16/2016, 6/2017 и 8/2017). 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

  

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број:60-5/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 
68. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 

став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-

питања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 

10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

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

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

40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси  

Решење 

о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе ''Свети Сава'' у Памбуковици 

 

1. Именују се чланови Школског одбора Основне 

школе ''Свети Сава'' у Памбуковици и то: 

 

1) Представници запослених: 

  (1) Љиљана Владисављевић,  

(2) Душан Смоловић,  

(3) Слободан Петровић. 
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2) Представници родитеља: 

(1) Милош Исић, 

(2) Бранко Миловановић, 

(3) Саша Ковачевић. 

 

3) Представници општине Уб:  

(1) Марко Ђокић, из Памбуковице,  

(2) Јована Вукосављевић, из Памбуковице, 

(3) Војислав Поповић. из Памбуковице, 

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи Реше-

ње о именовању чланова Школског одбора Основне шко-

ле ''Свети Сава'' у Памбуковици (''Службени гласник оп-

штине Уб'', број 22/2016 и 10/2019). 

 

 3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 61-7/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
69. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 

став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-

питања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 

10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-

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

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

40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, до-

носи  

 

Решење 

о именовању чланова Школског одбора  

Школе за основно музичко образовање  

''Петар Стојановић''  у Убу 

 

 1. Именују се чланови Школског одбора Школе за 

основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу и 

то: 

 

1. Представници запослених: 

- Теута Аслани Кнежевић,  

- Андријана Божић и 

- Лутвија Антић. 

 

2. Представници родитеља: 

- Слађана Ивановић, 

- Невена Муцић и 

- Јасмина Јованов. 

 

    3. Представници општине Уб:  

- Александар Јованчић, из Уба, 

- Марија Јовановић, из Трњака, 

- Александра Гавриловић 

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о 

именовању чланова Школског одбора Школе за основно 

музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу (''Службе-

ни гласник општине Уб'', број 22/2016 и 5/2018). 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

  

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 61-6/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

70. 

На основу члана 43. став 1. и 4. и члана 45. став 2. и 

3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 

број број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члана 40. тачка 16) Статута општине 

Уб ''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), 

 Скупшина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

О д л у к а  

о избору председника општине Уб, заменика 

председника општине Уб 

и чланова Општинског већа општине Уб 

 

1. За председника општине Уб, заменика предсе-

дника општине Уб и чланове Општинског већа општине 

Уб, изабрани су: 

- за председника општине Уб, Дарко Глишић, инже-

њер геодезије, из Стубленице, из реда одборника, 

- за заменика председника општине Уб, Александар 

Јовановић - Џајић, дипломирани менаџер, из Уба, Омла-

динских бригада 3, из реда одборника, 

- за чланове Општинског већа општине Уб: 

1) Ивана Тешић, дипломирани правник, из Уба, Ра-

ше Плаовића 18/5, из реда грађана,  

2) Иван Јездимировић, дипломирани инжењер ма-

шинства, из Уба, Милана Муњаса 69, из реда грађана, 

3) Саша Спасић, професор цивилне одбране, из Уба, 

Краља Петра Првог Ослободиоца 27, из реда грађана, 

4) Нада Ђокић, дипломирани економиста, из Совља-

ка, из реда одборника, 

5) Милица Мичев Прокић, дипломирани инжењер 

грађевинарства, из Уба, Краља Петра Првог Ослободиоца 

3/8, из реда грађана,  

6) Никола Миличић, мастер инжењер рударства, из 

Уба, Славољуба Миливојевића 7, из реда грађана, 

7) Јасмина Мратинковић, рударски техничар, из 

Уба, Алексе Мартића 30, из реда грађана. 

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 112-13/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
71. 

На основу члана 45. став 9. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 

члана 58. став 7. и 8. Статута општине Уб ''Службени гла-

сник општине Уб'' број 4/2019), 

 Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

   

Одлука о радноправном статусу  

чланова Општинског већа општине Уб  

 

 1. Овом одлуком одређује се радноправни статус 

чланова Општинског већа општине Уб, у даљем тексту 

Веће. 
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 2. Дужност члана Већа  на сталном раду у општини 

Уб обављаће:  

1) Саша Спасић, професор цивилне одбране, из Уба, 

Краља Петра Првог Ослободиоца 27, 

2) Нада Ђокић, дипломирани економиста, из Совља-

ка. 

 

 3. Чланови Већа који ће своју дужност члана Већа 

обављати тако што неће бити на сталном раду у општини 

Уб су: 

1) Ивана Тешић, дипломирани правник, из Уба, 

Раше Плаовића 18/5,   

2) Иван Јездимировић, дипломирани инжењер ма-

шинства, из Уба, Милана Муњаса 69,  

3) Милица Мичев Прокић, дипломирани инжењер 

грађевинарства, из Уба, Краља Петра Првог Ослободиоца 

3/8,  

4) Никола Миличић, мастер инжењер рударства, из 

Уба, Славољуба Миливојевића 7,  

5) Јасмина Мратинковић, рударски техничар, из 

Уба, Алексе Мартића 30. 

 

 4. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 112-14/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

72. 

На основу члана 29. став 1. тачка 3) Законa о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама ("Службени  гласник  РС“, број 87/2018), чла-

на 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 

- други закон и 47/2018, Уредбе о саставу, начину и орга-

низацији рада штабова за ванредне ситуације ("Службени  

гласник  РС“, број 27/2020) и члана 40 тачка 31). Статута 

општине Уб (Службени гласник општине Уб'' број 4/2019)  

 Скупштина општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

О д л у к а 

о образовању Штаба за ванредне ситуације  

општине Уб 

 

 1. Oбразује се Штаб за ванредне ситуације општине 

Уб (у даљем тексту. Штаб), у који се именују: 

 За команданта Штаба: 

- Дарко Глишић, председник општине Уб. 

 За заменика команданта Штаба: 

- Александар Јовановић Џајић, заменик предсе-

дника општине Уб. 

За начелника Штаба: 

- Бранислав Сарић, представник организационе је-

динице Министарства у чијем су делокругу су 

послови заштите и спасавања од катастрофа за 

општину Уб. 

За чланове Штаба: 

- Саша Спасић, члан Општинског већа; 

- Ивана Катанић, члан Општинског већа; 

- Иван Јездимировић, члан Општинског већа; 

- Нада Ђокић, члан Општинског већа; 

- Милица Мичев Прокић, члан Општинског већа; 

- Никола Миличић, члан Општинског већа; 

- Јасмина Мрaтинковић, члан Општинског већа; 

- Ивана Николић, председница Скупштине 

општине Уб; 

- Верка Лукић, помоћник председника општине 

Уб; 

- Драган Радојчић, секретар Скупштине општине 

Уб; 

- Милош Поповић, запослен  на пословима 

одбране; 

- Немања Јовановић, запослен на пословима 

информисања; 

- Немања Илић, запослен на пословима 

пољопривреде, водопривреде и шумарства; 

- Мирјана Јовановић, запослена на пословима 

заштите животне средине; 

- Милена Ђокић, запослена на пословима 

урбанизма и грађевинарства; 

- Марија Новаковић, начелница Општинске управе 

Уб; 

- Саша Милићевић, директор КЈП ''Ђунис'' Уб; 

- Биљана Николић, директорка Дома здравља Уб; 

- Гордана Милосављевић Марковић, директорка 

Предшколске установе ''Уб''; 

- Тања Мимић, директорка Установе културе 

ʺКултурни центар Убʺ; 

- Снежана Петровић, директорка Центра за 

социјални рад ''Уб''; 

- Александар Вилотијевић, представник МУП-а 

Србије у Штабу;  

- Владимир Бељинац, секторски руководилац 

одбране од поплава С5.3, представник ЈВП 

''Србијаводе'' у Штабу. 

 

2. Стручне и административно-техничке послове за 

потребе рада Штаба обавља стручна служба Општинске 

управе општине Уб, у сарадњи са начелником Штаба и 

организационом јединице Министарства у чијем су дело-

кругу послови заштите и спасавања од катастрофа за оп-

штину Уб. 

 

  3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 

20/2018). 

 

  4. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

 

ОпштинаУб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 217-4/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

73. 

На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоу-

прави самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018),  

(Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и 

члана 57. Статута општине Уб (“Службени гласник оп-

штине Уб” број 4/2019), 

Председник општине Уб, 21. августа 2020. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о постављењу помоћника  

председника општине Уб 
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 1. За помоћника председника општине Уб поставља 

се, досадашњи помо-ћник председника општине Уб, Ве-

рка Лукић, дипломирани инжењер менаџмента, из Уба, за-

снивањем радног односа у Кабинету председника општи-

не Уб за време трајања постављења. 
 

 2. Помоћник председника општине из тачке 1. овог 

решења поставља се за послове месних заједница и пита-

ња уређења и изградње комуналне инфраструктуре. 

 

 3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

Општина Уб Председник  

Председник општине   

Број: 020-194/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 

  

74. 

На основу члана 18. став 1. Одлуке о месним за-

једницама (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019) 

 Председница Скупштине општине Уб, 21. августа 

2020. године, доноси 

  

 

 

 

 

О д л у к а 

о расписивању избора  

за чланове савета месних заједница  

 

 1. Расписујем за 27. септембар 2020. године изборе 

за чланове савета месних заједница:  

 

1) Месна заједница Милорци за насељено место 

Милорци; 

2) Месна заједница Радуша за насељено место 

Радуша; 

3) Месна заједница Шарбане за насељено место 

Шарбане. 

 

2. Изборне радње почињу тећи од дана објављивања 

ове одлуке у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

3. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 013-4/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 

 

  

  

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

47. 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 

1 

 

48. 

 

Одлука о избору председнице Скупштине општине Уб 

 

2 

 

49. 

 

Одлука о избору заменице председнице Скупштине општине Уб 

 

2 

 

50. 

 

Одлука о постављењу секретара Скупштине општине Уб 

 

2 

 

51. 

 

Одлука о потврђивању одлука председника општине Уб донетих за време ванредног стања 

 

2 

 

52. 

 

Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 

 

2 

 

53. 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавне Предшколске установе ''Уб'' у општини Уб 

 

3 

 

54. 

 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за упис већег броја деце у васпитне групе за 

васпитну 2020/2021. годину 

 

 

3 

 

55. 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Комуналног јавног 

предузећа ''Ђунис'' Уб 

 

 

3 

 

56. 

 

 

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

Управног одбора  Установе културe ''Културни центар Уб'' из Уба'' 

 

 

4 

 

57. 

 

Решење о именовању председника и чланoва Надзорног одбора Установе културe ''Културни центар 

Уб''  

 

 

4 

 

58. 

 

Решењe о именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнеже-

вић” у Убу  

 

 

4 

 

59. 

 

Решењe о именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнеже-

вић” у Убу  

 

 

5 
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60. Решења о именовању председника, заменика председника  и чланова Управног одбора Центра за соци-

јални рад “Уб” у Убу 

 

5 

 

61. 

 

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу 

 

5 

 

62. 

 

Решење о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије и њихових заменика 

 

6 

 

63. 

 

Решење о измени решења о образовању и именовању чланова Комисије за планове 

 

7 

 

64. 

 

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

 

7 

 

65. 

 

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

 

7 

 

66. 

 

Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу 

 

8 

 

67. 

 

Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу 

 

8 

 

68. 

 

 

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

 

 

8 

 

69. 

 

Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање ''Петар Стоја-

новић''  у Убу 

 

 

9 

 

70. 

 

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

већа општине Уб 

 

 

9 

 

71. 

 

Одлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Уб 

 

9 

 

72. 

 

Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 

 

10 

 

73. 

 

Решење о постављењу помоћника председника општине Уб 

 

10 

 

74. 

 

Одлука о расписивању икзбора за чланове савета месних заједница 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


