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Р е г и с т а р 

објављених аката у  

‘‘Службеном гласнику општине Уб''  

у 2020. години 
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Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.01.2020 - 31.03.2020. године 1 1 1 

Одлукa о измени и допуни Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, трговима и улицама, 

начину обележавања зграда и условима за постављање споменика 

4 9 1 

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Уб 4 10 1 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама 4 11 2 

Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења 4 12 4 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима 4 13 8 

Одлуке о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта 

4 14 10 

Одлука 7 21 1 

Одлука о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 8 23 1 

Одлука о прекуду рада објеката за приређивање игара на срећу - клађење 9 24 1 

Одлука о првом ребалансу Одлуке буџету општине Уб за 2020. годину 12 27 1 

Одлука о наставку рада угоститељских објеката 13 29 1 

Одлука о организацији приградског и локалног превоза 13 28 1 

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

21. јун 2020. године 

14 31 2 

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за бирачка места 17 35 2 

Одлука о објављивању укупног  броја бирача у општини Уб 17 34 1 

Одлука о  мре¬жи  јавних основ¬них шко¬ла оп¬шти¬не Уб 19 37 1 

Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Уб 23 44 1 

Правилник о измени и допуни Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

23 43 1 

Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Уб 24 45 1 

Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Жалбене комисије 25 46 1 

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница 26 74 11 

Одлука о потврђивању одлука председника општине Уб донетих за време ванредног стања 26 51 2 

Одлука о постављењу секретара Скупштине општине Уб 26 50 2 

Одлука о из¬бору заменице председнице Скупштине општине Уб 26 49 2 

Одлука о избору председнице Скупштине општине Уб 26 48 2 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 26 47 1 

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

општине Уб 

26 70 9 

Одлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Уб 26 71 9 

Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 26 72 10 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавне Предшколске установе ''Уб'' у општини Уб 26 53 3 

Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 26 52 2 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2019. годину 27 75 1 

Упутство бирачком одбору за спровођење поступка за изборе чланова савета месне заједнице 29 78 1 

Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 34 87 1 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 34 88 1 

Одлука о управљању јавним паркиралиштима 34 91 35 

Одлука о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2020. годину 34 90 2 

Правилник о висини солидарне помоћи запосленима у oрганима општине Уб и Правобранилаштву општине 

Уб 

36 103 1 

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

на имовину за 2021. годину на териториjи општине Уб 

41 110 1 
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Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 

2020. годину 

41 111 1 

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Уб 42 112 1 

Одлукa о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2020/2021. годину 43 113 1 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

44 114 1 

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Уб 45 117 31 

Одлука о јавном окупљању 45 118 31 

Одлука о трећем ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2020. годину 45 115 1 

Одлукa о допуни  Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Уб 45 116 31 

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

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

46 131 81 

Кадровски план за 2021. годину општине Уб 46 123 78 

Одлука о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите 

за 2021. годину 

46 130 80 

Одлука о буџету општине Уб за 2021. годину 46 122 1 

Решења о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 

планом за 2020. годину 

4 18 11 

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Уб, 

расписаних за 26. април 2020. године 

7 22 1 

Решење о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Уб који су расписани 4. марта 2020.  године 

14 30 1 

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

расписане за 21. јун 2020. године 

18 36 1 

Решење о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Уб после избора одржаних  20 38 1 

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

са Изборне листе број 1. Александар Вучић – За нашу децу 

21 39 1 

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

лицима изабраним са Изборне листе број 3. За Краљевину Србију – За краљевски Уб (Покрет обнове 

Краљевине Србије, Монархистички фронт) 

21 41 2 

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

лицима изабраним са Изборне листе број 2. Ивица Дачић - Социјалистичка парија Србије 

21 40 2 

Решење о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије и њихових заменика 26 62 6 

Решење о постављењу помоћника председника општине Уб 26 73 10 

Решење о измени решења о образовању и именовању чланова Комисије за планове 26 63 7 

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

предузећа ''Ђунис'' Уб 

26 55 3 

Решења о именовању председника, заменика председника  и чланова Управног одбора Центра за социјални 

рад “Уб” у Убу 

26 60 5 

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу 26 61 5 

Решење о именовању председника и чла¬нoва Надзорног одбора Установе културe ''Културни центар Уб'' 26 57 4 

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

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

26 56 4 

Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу 26 67 8 

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

васпитну 2020/2021. годину 

26 54 3 

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

у Убу 

26 69 9 

Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' у Памбуковици 26 68 8 

Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу 26 66 8 

Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу 26 65 7 

Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 26 64 7 

Решењe о именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у 

Убу 

26 58 4 

Решењe о именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у 

Убу 

26 59 5 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница 29 77 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Милорци 30 79 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Радуша 30 80 1 
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Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Шарбане 30 81 2 

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

27. септембра 2020. године 

32 84 1 

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

27. септембра 2020. године 

32 83 1 

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

27. септембра 2020. године 

32 85 2 

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

лицима изабраним са Изборне листе број 1. Александар Вучић – За нашу децу 

33 86 1 

Решење о давању сагласности на Одлуку о кредитном дугорочном задужењу  Комуналног јавног предузећа 

„Ђунис“ Уб, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених Програмом пословања 

КЈП „Ђунис“ Уб 

34 95 40 

Решење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Прве измене и допуне Програма пословања 

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2020. годину 

34 94 39 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о расподели добити 34 93 39 

Решење о давању сагласности Установи културе ''Културни центар Уб'' на Одлуку о усвајању Друге измене 

Финансијског плана за 2020. годину 

34 101 41 

Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе ''Уб'' у Убу за радну 2020/2021 

годину 

34 97 40 

Решењe о давању сагласности на Одлуку о другој измени Финансијског плана за 2020. годину са 

пројекцијама за 2021. и 2022. годину Предшколској установи ''Уб'' 

34 98 40 

Решења о давању сагласности на Одлуку о ребалансу буџета Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из 

Уба за 2020. годину 

34 99 40 

Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

39 108 2 

Решење образовању и именовању чланова Комисије за планове 45 119 31 

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Милан Муњас'' из Уба 45 120 32 

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Душан Даниловић'' из Радљева 45 121 32 

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

избор директора 

46 133 82 

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ 

Уб 

46 124 79 

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину Регионалног центра за управљање 

отпадом ''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб 

46 129 80 

Решење о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину Установе културе ''Културни центар Уб'' 46 125 79 

Решење о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2021. годину, са 

пројекцијом за 2022. и 2023. годину 

46 128 80 

Решење о давању сагласности на Ценовник за 2021. годину Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 46 127 80 

Решење о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из 

Уба 

46 126 80 

Закључка о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2019. Годину 4 17 10 

Закључка о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2019. годину 4 15 10 

Закључка о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2019. годину 4 16 10 

Закључак о раду Предшколске установе ''Уб'' у време трајања епидемије COVID-19 16 33 1 

Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' у Убу за радну 2019/2020 

годину 

34 96 40 

Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2019. годину 34 92 39 

Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Уб за период 1. јануар – 30. јун 2020. године 34 89 1 

Закључaк о прихватању Извештаја о раду Установе културе ''Културни центар Уб'' за 2019. годину 34 100 41 

Oдлука о утврђивању образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Уб расписане за 26. 

април 2020. године 

5 19 1 

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

расписане за 26. април 2020. године 

6 20 1 

Одлука о одређивању радног времена, трговинских и занатских објеката 10 25 1 

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

у општини Уб 

11 26 1 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.04.2020 - 30.06.2020. године 15 32 1 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.07.2020 - 30.09.2020. године 22 42 1 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.10.2020 - 31.12.2020. године 35 102 1 
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Исправка Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 37 105 2 

Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за КЈП ,,Ђунис,, Уб 37 104 1 

Пословник о раду Штаба за ванредне ситуације општине Уб 38 106 1 

Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2020/21. годину 39 107 1 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 46 132 81 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији и  систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

3 7 1 

Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке 31 82 1 

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

територију општине Уб за 2020. годину 

40 109 1 

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

општине Уб 

46 134 82 

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

месечној економској цени у Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2020. годину 

3 8 3 

Закључак о прихватању Извештај о реализацији одобрених годишњих програма спортских организација 

којима се остварује општи интерес у облати спорта 

2 5 3 

Закључак о прихватању Извештајa о реализацији програма/пројеката у области културе који су финансирани 

и суфинансирани из буџета општине Уб у 2019. години 

2 3 2 

Закључак о раду Предшколске установе ''Уб'' у време трајања епидемије COVID-19 28 76 1 

Извештајa о реализацији програма/пројеката у области културе који су финансирани и суфинансирани из 

буџета општине Уб у 2019. години 

2 4 3 

Извештај о реализацији одобрених годишњих програма спортских организација којима се остварује општи 

интерес у облати спорта 

2 6 4 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом 

доприносе развоју  и презентацији културе у општини Уб 

2 2 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   


