Број 22 – страна 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

8. јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ
www.opstinaub.org.rs
Година XIII – Број 22

Уб, 8. јун 2012. године

Бесплатан примерак

57.
На основу члана 43. и 48. став 2. и 6. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 54/2011),
Општинска изборна комисија општине Уб, на
седници одржаној 30. маја 2012. године, донела је
Решење
о додели одборничких мандата
и издавању уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб
1. Додељују се одборнички мандати и издају
уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб лицима изабраним за одборнике Скупштине
општине Уб, са Изборне листе број 3. ГГ Драган Јелић Уједињени региони Србије, првом следећем
кандидату на изборној листи коме није додељен
мандат – припаднику исте политичке стрнаке по редоследу на листи, на изборима одржаним 6. маја
2012. године, и то:
1) Владимиру Николићу, рођеном 1983. године, аутолимару из Стубленице;
2) Милисаву Бранковићу, рођеном 1970. године, пољопривреднику из Тулара.
2. Додељују се одборнички мандати и издају
уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб лицима изабраним за одборнике Скупштине
општине Уб, са Изборне листе број 5. Покренимо
Уб – Томислав Николић (Српска напредна странка,
Нова Србија, Покрет снага Србије – БК), првом следећем кандидату на изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте политичке стрнаке
по редоследу на листи, на изборима одржаним 6.
маја 2012. године, и то:
1) Немањи Чуквас, рођеном 1984. године,
дипломираном економисти из Уба,
Радомира Софронића 4;
2) Верки Лукић, рођеној 1974. године, трговацу из Уба, Вука Караџића 4.
3. Додељују се одборнички мандати и издају
уверења о избору за одборника Скупштине општине Уб лицима изабраним за одборнике Скупштине
општине Уб, са Изборне листе број 6. Демократска
странка Србије – Војислав Коштуница, првом следећем кандидату на изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте политичке стрнаке
по редоследу на листи, на изборима одржаним 6.
маја 2012. године, и то:

1) Зорици Радић, рођеној 1964, трговцу из
Каленића;
2) Љубисаву Буковчићу, рођеном 1984, пољопривреднику из Врела.
4. Против овог решења може се изјавит жалба
Управном суду у року од 24 часа од достављања решења.
5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Председник
Број: 013-14-104/2012-01
Драган Радојичић, с.р.

58.
На основу члана 43. и 48. став 2. и 6. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 54/2011),
Општинска изборна комисија општине Уб, на
седници одржаној 6. јуна 2012. године, донела је
Решење
о додели одборничких мандата
и издавању уверења о избору за одборника
Скупштине општине Уб
1. Додељује се одборнички мандат и издаје
уверење о избору за одборника Скупштине општине Уб
Борисаву Максимовићу, рођеном 1962 године, пољопривреднику из Милораца
изабраном Изборне листе број 5. Покренимо
Уб – Томислав Николић (Српска напредна странка,
Нова Србија, Покрет снага Србије – БК), првом следећем кандидату на изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте политичке странаке
по редоследу на листи, на изборима одржаним 6.
маја 2012. године.
2. Додељује се одборнички мандат и издаје
уверење о избору за одборника Скупштине општине Уб
Слободану Мартићу, рођеном 1974 године,
дипломираном инжењеру пољопривреде из Совљака
изабраном са Изборне листе број 6. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, првом следећем кандидату на изборној листи коме није додељен мандат по редоследу на листи, на изборима одржаним 6. маја 2012. године
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3. Против овог решења може се изјавит жалба
Управном суду у року од 24 часа од достављања решења.
4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Председник
Број: 013-14-109/2012-01
Драган Радојичић, с.р.

4. Утврђује се да је мандат одборника у
Скупштини општине Уб, Звонку Минићу, дипломираном економисти, из Уба, ЈНА 105, престао због
подношења оставке – члан 46. став 1. тачка 1) и
став 2. Закона о локалним изборима.
5. Против овое одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

59.
На основу члана 46. став 1. тачка 5) и става 6.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 54/2011),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлуку
о утврђивања престанка мандата одборника у
Скупштини општине Уб

8. јун 2012. године

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–57/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

60.
1. Утврђује се да је 25. маја 2012. године престао мандат одборника у Скупштини општине Уб,
пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве с функцијом одборника - члана
46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима, а у
вези са чланом 43. став 5. и члана 45. став 8. Закона
о локалној самоуправи – председнику општине и
заменику председниика општине избором на ове
функције престаје мандат одборника у скупштини
општине и одборнику који буде изабран за члана
општинског већа престаје одборнички мандат,
следећим одборницима:
Дарку Глишићу, инжењеру геодезије, из
Стубленице,
Александару Јовановићу Џајићу, струковни менаџер, из Уба, Омладинских бригада 1,
Зорану Костићу, машинском техничару, из
Трлића,
Саши Спасићу, професор цивилне одбране,
из Уба, Краља Петра Првог Ослободиоца 27,
Сузани Гојковић, дипломирани инжењер рударства, из Уба, Вука Караџића 3.
2. Утврђује се да је 28. маја 2012. године престао мандат одборника у Скупштини општине Уб,
пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве с функцијом одборника - члана
46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима, а у
вези са чланом 58. став 3. Закона о локалној самоуправи – помоћника председника општине поставља
и разрешава председник општине
доношењем решења о постављању за помоћника председника Општине Уб
Маријани Марјановић, професору народне
одбране, из Уба Вука Караџића 36.
3. Утврђује се да је мандат одборника у
Скупштини општине Уб, Радовану Пулетићу,
правнику, из Уба, Сестара Ребавки 2/16, престао
због подношења оставке – члан 46. став 1. тачка 1)
и став 2. Закона о локалним изборима.

На основу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 54/2011),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлука
о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Уб
1. Потврђују се мандати одборника у Скупштини општине Уб изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то:
1.1.
1) Владимиру Николићу, рођеном 1983. године, аутолимару из Стубленице;
2) Милисаву Бранковићу, рођеном 1970. године, пољопривреднику из Тулара;
изабраним за одборнике Скупштине општине
Уб, са Изборне листе број 3. ГГ Драган Јелић Уједињени региони Србије, првом следећем кандидату
на изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте политичке странаке по редоследу на
листи, на изборима одржаним 6. маја 2012. године.
1.2.
1) Немањи Чуквас, рођеном 1984. године,
дипломираном економисти из Уба, Радомира Софронића 4;
2) Верки Лукић, рођеној 1974. године, трговацу из Уба, Вука Караџића 4;
3) Борисаву Максимовићу, рођеном 1962.
године, пољопривреднику, из Милораца;
изабраним за одборнике Скупштине општине
Уб, са Изборне листе број 5. Покренимо Уб – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК), првом следећем
кандидату на изборној листи коме није додељен
мандат –по редоследу на листи, на изборима одржаним 6. маја 2012. године.
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1.3.
1) Зорици Радић, рођеној 1964. године, трговцу из Каленића;
2) Љубисаву Буковчићу, рођеном 1984. године, пољопривреднику из Врела;
3) Слободану Мартићу, рођеном 1974. године, дипломираном инжењеру
пољопривреде, из Совљака;
изабраним за одборнике Скупштине општине
Уб, са Изборне листе број 6. Демократска странка
Србије – Војислав Коштуница, првом следећем кандидату на изборној листи коме није додељен мандат –по редоследу на листи, на изборима одржаним
6. маја 2012. године

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–58/2012–01

8. јун 2012. године

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

62.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за урбанизам,
стамбено - комуналне делатности и заштиту животне средине, (“Службени гласник општине Уб” број
6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлука
о избору чланова
Савета за урбанизам, стамбено - комуналне
делатности и заштиту животне средине

2. Против овое одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–56/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

61.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за буџет и финансије, (“Службени гласник општине Уб” број
6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлука
о избору чланова
Савета за буџет и финансије
I
За чланове Савета за буџет и финансије, за
мандатни период за који је изабрана Скупштина општине Уб, бирају се:
1. из реда одборника:
1) Немања Чуквас, из Уба, за председника;
2) Предраг Илић, из Совљака, за заменика
председника;
3) Драгољуб Ватазевић, из Трњака, за члана;
4) Владимир Николић, из Стубленице, за члана.
2. из реда грађана:
1) Милош Јеремић, из Уба, за члана;
2) Драган Ђурђевић, из Уба, за члана;
3) Славица Берановић, из Совљака, за члана.
II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
oпштине Уб”.

I
За чланове Савета за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине,
за мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине Уб, бирају се:
1. из реда одборника:
1) Љиљана Ристовић, из Уба, за председника;
2) Благоје Цонић, из Уба, за заменика председника;
3) Драган Младеновић, из Бањана, за члана;
4) Немања Чуквас, из Уба, за члана;
5) Зорица Радић, из Каленића, за члана.
2. из реда грађана:
1) Александар Васиљевић, из Уба, за члана;
2) Немања Матић, из Уба, за члана;
3) Тихомир Нинковић, из Уба, за члана;
4) Душан Илић, из Уба, за члана.
II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–59/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

63.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативне акте, (“Службени гласник општине Уб” број 6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлука
о избору чланова
Комисије за статутарна питања, организацију
и нормативне акте
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I
За чланове Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативне акте, за мандатни период за који је изабрана Скупштина општине Уб, бирају се:
1. из реда одборника:
1) Верка Лукић, из Уба, за председника;
2) Никола Лукић, из Уба, члана;
3) Љубисав Буковчић, из Врела, за члана;
2. из реда грађана:
1) Светлана Николић, из Уба, за заменика
председника;
2) Милан Милићевић, из Уба, за члана.

8. јун 2012. године

ске комисије, (“Службени гласник општине Уб”
број 6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлуку
о избору чланова
Мандатно - имунитетске комисије
I
За чланове Мандатно - имунитетске комисије,
за мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине Уб, бирају се, из реда одборника:
1) Слободан Тадић, из Паљува, за председника:

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
oпштине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–60/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

64.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за кадровска
и административна питања и радне односе, (“Службени гласник општине Уб” број 6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлуку
о избору чланова
Комисије за кадровска
и административна питања
и радне односе
I
За чланове Комисије за кадровска и административна питања и радне односе, за мандатни период за који је изабрана Скупштина општине Уб,
бирају се, из реда одборника:
1) Зорица Радић, из Каленића, за председника;
2) Слађана Малетић, из Црвене Јабуке, за заменика председника;
3) Томислав Јуришић, из Калиновца, за члана;
4) Драган Миросављевић, из Тулара, за члана;
5) Зоран Живановић, из Каленић, за члана.
II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
oпштине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–61/2012–01

2) Славица Тешић, из Уба, за заменика председника;
3) Александар Лазић, из Бањана, за члана;
4) Милан Новаковић, из Врела, за члана;
5) Слободан Миливојевић, из Уба, за члана.
II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
oпштине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–62/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

66.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за представке
и жалбе, (“Службени гласник општине Уб” број
6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлука
о избору чланова
Комисије за представке и жалбе
I
За чланове Комисије за представке и жалбе,
за мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине Уб, бирају се, из реда одборника:
1) Бранимир Живковић, из Звиздара, за председника:
2) Живомир Филиповић, из Бргула, за заменика председника;
3) Александра Трифуновић, из Уба, за члана.
II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
oпштине Уб”.

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

65.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Мандатно - имунитет-

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–63/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.
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67.
На основу члана 37. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за културу и
информисање, број (“Службени гласник општине
Уб” број 6/2009),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023–6/2012–01

8. јун 2012. године

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

69.

Одлука
о избору чланова
Комисије за културу и информисање

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси

I
За чланове Комисије за културу и информисање, за мандатни период за који је изабрана Скупштина општине Уб, бирају се:

Решење
о именовању вршиоца дужности директора
Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из Уба

1. из реда одборника:
1) Света Ненадовић, из Бањана, за председника;
2) Никола Лукић, из Уба, за члана;
3) Мајда Матић, из Врела, за члана;
2. из реда грађана:
1) Јелена Матовић, из Уба, заменика председника;
2) Слободан Стефановић, из Уба, за члана.
II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–64/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

68.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Решење
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа
"Дирекција за уређење и изградњу” Уб
1. Именује се Звонко Минић, дипломирани
економиста, из Уба, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб, почев од наредног дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине Уб''.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".

1. Именује се Зоран Ситарица, дипломирани
економиста, из Уба, за вршиоца дужности директора Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из Уба,
почев од наредног дана од дана објављивања овог
решења у ''Службеном гласнику општине Уб''.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023–7/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

70.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Решење
о разрешењу директора
Установе за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб''
1. Разрешава се Мирјана Ракић дужности директора Установе за културу и спорт ''Културноспортски центар Уб'', даном објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине Уб''.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 022–10/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

71.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута оп-
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штине Уб ''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Решење
о именовању вршиоца дужности директора
Установе за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб''
1. Именује се Радован Пулетић, из Уба, за вршиоца дужности директора Установе за културу и
спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од наредног дана од дана објављивања овог решења у
''Службеном гласнику општине Уб''.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 022–11/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

72.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб ''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Решење
о измени Решења о разрешењу
Управног одбора и именовању председника,
заменика председника и чланова
Управног одбора Дома здравља Уб
I У решењу о разрешењеу Управног одбора и
именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора Дома здравља (''Службени гласник општине Уб'број 20/2012) у тачки II,
алинеја 2 мења се и гласи:
''- из реда запослених:
1. Др. Александар Мартић, за члана;
2. Брана Вићентић, медицинска сестра, из Врела,
за члана.''
II Ово Решење објавити у “Службеном гласнику Општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 022-12/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

73.
На основу члана 15. став 4. и члана 42. Закона
о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'',

8. јун 2012. године

број 111/09) и чланова 10. до 20. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације (''''Службени гласник РС'', бр.98/10), члана 32. тачка 20).
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члан 33. тачка 25. Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број
12/08),
Скупштина општине Уб, 8. јуна 2012. године,
доноси
Одлука
о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Уб
I За чланове Општинског штаба за ванрене
ситуације општине Уб именују се:
1. Дарко Глишић, председник општине, командант штаба;
2. Александар Јовановић Џајић, заменик
председника, заменик команданта;
3. Бранислав Сарић, самостални полицијски
инспектор, начелник штаба;
4. Драган Крстић, секретар штаба;
Звонко Минић, в.д. директор Дирекције за уређење и
изградњу, члан;
5. Горан Пузовић, Србијаводе, члан;
6. Драгана Недељковић, новинар, члан;
7.Зоран Марковић, председник ЛУ Тамнава,
члан;
8. Драган Радојичић, секретар Скупштине
општине Уб, члан;
9. Иван Јездимировић, дипл. инг. машинства
КЈП Ђунис, члан;
10. Милош Поповић, начелник одељења за
инспекцијске послове општине Уб, члан;
11. Мирослав Ђукић, члан;
12. Мирослав Пантелић, главни полицијски
инспектор ПС Уб, члан;
13. Катарина Пантелић, директор Дома здравља, члан;
14. Небојша Апостоловић, возач – курир,
члан;
15. Саша Спасић, члан Општинског већа,
члан;
16. Зоран Ситарица, в.д. директор КЈП ''Ђунис'', члан;
17. Срећко Митровић, командир ватрогасноспасилачког одељења, члан.
II Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Штаба за ванредне
ситуације општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 4/2011)
III Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–65/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.
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4
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5
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5
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5

70. Решење о разрешењу директора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб''

5
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5
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Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговра за тачан садржај објављених аката,
Секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић

