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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 28 Уб, 28. август 2020. године Бесплатан примерак 

 

74. 

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019),  

а у складу са Инструкцијом у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем 

уписане деце у време трајања епидемије COVID-19 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја број: 610-00-

00317/2020-01 и Министарство здравља број: 530-01-45/2020-10 од 5. маја 2020. године и акта Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја број: 610-00-00677/2020-07 од 17. августа 2020. године, 

решавајући по предлогу Предшколске установе ''Уб'' број 474/2020-01 од 26. августа 2020. године за измену Закључка 

о раду Предшколске установе ''Уб'' у време трајања епидемије COVID-19 (''Службени гласник општине Уб'' број 16/2020), 

Општинско веће општине Уб, 28. августа 2020. године, доноси  

 

 

Закључак о допуни  

Закључка о раду  

Предшколске установе ''Уб''  

у време трајања епидемије COVID-19   
  

 

1. У Закључку о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту Установа, у време трајања епидемије 

COVID-19 (''Службени гласник општине Уб'' број 16/2020) после тачке 4. додају се нове тачке  4а, 4б и 4в које гласе: 

 

''4а Од 1. септембра 2020. године, на основу просторних, кадровских и материјално-техничких могућности Установе, 

а у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Уб, Установа ће у радну 2020/2021 годину примити сву 

уписану децу. 

4б За време раде установе у складу са тачком 4а закључка, Установа ће своје услуге корисницима наплаћивати на 

начин и под условима који су важили пре ванредног стања у Републици Србији, уведеног 15. марта 2020. године. 

4в У случају настанка неповољне епидемилошке ситуације на територији општине Уб, Установа ће на основу 

одговарајућег акта Штаба за ванредне ситуације општине Уб, организовати рад у складу са тачкама 1. до 4. овог закљу-

чка.'' 

 

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-28-1/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 
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Закључак о раду Предшколске установе ''Уб'' у време трајања епидемије COVID-19   
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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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